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PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Djalma Diniz Neider Moreira

Gláucia Brandão Sebastião Costa

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

Chico Uejo Wander Borges
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Arlen Santiago Dilzon Melo

Braulio Braz Eros Biondini

Delvito Alves Juninho Araújo



____________________________________________________________________________

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Adelmo Carneiro Leão Durval Ângelo

Almir Paraca Maria Tereza Lara

André Quintão Padre João

Carlos Gomes Paulo Guedes

Cecília Ferramenta Weliton Prado

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

Antônio Carlos Arantes Fábio Avelar

Antônio Genaro

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Ademir Lucas João Leite

Ana Maria Resende Lafayette de Andrada

Carlos Mosconi Leonardo Moreira

Célio Moreira Luiz Humberto Carneiro

Dalmo Ribeiro Silva Marcus Pestana

Dinis Pinheiro Mauri Torres

Domingos Sávio Zé Maia

Fahim Sawan

PARTIDO VERDE - PV

Agostinho Patrus Filho Rômulo Veneroso

Délio Malheiros Rosângela Reis

Hely Tarqüínio Tiago Ulisses

Inácio Franco
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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Lafayette de Andrada BSD

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Neider Moreira BPS

Deputado Padre João PT

Deputado Ivair Nogueira PMDB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

SUPLENTES

Deputado Fahim Sawan BSD

Deputado Mauri Torres BSD

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Wander Borges BPS

Deputado André Quintão PT

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Delvito Alves BSD

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS

Deputada Cecília Ferramenta PTB

Deputado Paulo Guedes PT

Deputado Ademir Lucas BSD

Deputado Wander Borges BPS

Deputado Doutor Ronaldo PDT
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SUPLENTES

Deputado Almir Paraca PT

Deputada Maria Tereza Lara PT

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Doutor Rinaldo Valério BPS

Deputado Carlos Pimenta PDT

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS

Deputado Dalmo Ribeiro Silva BSD

Deputado Chico Uejo BPS

Deputado Sebastião Costa BPS

Deputado Padre João PT

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Delvito Alves BSD

Deputado Célio Moreira BSD

SUPLENTES

Deputado Ademir Lucas BSD

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Neider Moreira BPS

Deputado André Quintão PT

Deputado Antônio Júlio PMDB

Deputado Gustavo Valadares DEM

Deputado Dilzon Melo BSD
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COMISSÃO DE CULTURA

EFETIVOS

Deputada Gláucia Brandão BPS

Deputado Juninho Araújo BSD

Deputado Getúlio Neiva PMDB

Deputado Paulo Guedes PT

Deputado Marcus Pestana BSD

SUPLENTES

Deputado Rômulo Veneroso BPS

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Vanderlei Miranda PMDB

Deputado

Deputado Dimas Fabiano BSD

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS

Deputado Adalclever Lopes PMDB

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Walter Tosta BSD

Deputado BSD

Deputado DEM

SUPLENTES

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB

Deputado Tiago Ulisses BPS

Deputado Dalmo Ribeiro Silva BSD

Deputado Delvito Alves BSD

Deputado DEM
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS

Deputado Durval Ângelo PT

Deputado Fahim Sawan BSD

Deputado Antônio Genaro BPS

Deputado Vanderlei Miranda PMDB

Deputado Delvito Alves BSD

SUPLENTES

Deputada Maria Tereza Lara PT

Deputado Eros Biondini BSD

Deputada Gláucia Brandão BPS

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Ruy Muniz DEM

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

INFORMÁTICA

EFETIVOS

Deputado Deiró Marra BSD

Deputado Dalmo Ribeiro Silva BSD

Deputada Gláucia Brandão BPS

Deputado Ruy Muniz DEM

Deputado Carlin Moura PCdoB

SUPLENTES

Deputada Ana Maria Resende BSD

Deputado Arlen Santiago BSD

Deputada Rosângela Reis BPS

Deputado Delvito Alves BSD

Deputado Adelmo Carneiro Leão PT
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS

Deputado Zé Maia BSD

Deputado Jayro Lessa DEM

Deputado Lafayette de Andrada BSD

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Adelmo Carneiro Leão PT

Deputado Antônio Júlio PMDB

Deputado Agostinho Patrus Filho BPS

SUPLENTES

Deputado Mauri Torres BSD

Deputado Leonardo Moreira BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Antônio Carlos Arantes BPS

Deputado Chico Uejo BPS

Deputado André Quintão PT

Deputado Ivair Nogueira PMDB

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

EFETIVOS

Deputado Fábio Avelar BPS

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Almir Paraca PT

Deputado Gil Pereira BSD
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SUPLENTES

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Adalclever Lopes PMDB

Deputado Célio Moreira BSD

Deputado Carlos Gomes PT

Deputado Lafayette de Andrada BSD

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

EFETIVOS

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB

Deputado Gustavo Valadares DEM

Deputado Gil Pereira BSD

Deputado Célio Moreira BSD

Deputado Tiago Ulisses BPS

SUPLENTES

Deputado Adalclever Lopes PMDB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputado Dilzon Melo BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Wander Borges BPS

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS

Deputado André Quintão PT

Deputado João Leite BSD

Deputado Eros Biondini BSD

Deputado Duarte Bechir BSD

Deputado Carlin Moura PCdoB
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SUPLENTES

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Fábio Avelar BPS

Deputado Padre João PT

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputado Adalclever Lopes PMDB

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

EFETIVOS

Deputado Dilzon Melo BSD

Deputado Antônio Carlos Arantes BPS

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Chico Uejo BPS

Deputado Carlos Gomes PT

SUPLENTES

Deputado Gil Pereira BSD

Deputado Inácio Franco BPS

Deputada Ana Maria Resende BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputada Cecília Ferramenta PT

COMISSÃO DE REDAÇÃO

EFETIVOS

Deputado Braulio Braz BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputada Ana Maria Resende BSD

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Dimas Fabiano BSD
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SUPLENTES

Deputado Lafayette de Andrada BSD

Deputado Ademir Lucas BSD

Deputado Mauri Torres BSD

Deputado Antônio Júlio PMDB

Deputado Pinduca Ferreira BSD

COMISSÃO DE SAÚDE

EFETIVOS

Deputado Carlos Mosconi BSD

Deputado Carlos Pimenta PDT

Deputado Fahim Sawan BSD

Deputado Doutor Rinaldo Valério BPS

Deputado Ruy Muniz DEM

SUPLENTES

Deputado Arlen Santiago BSD

Deputado Doutor Ronaldo PDT

Deputado Marcus Pestana BSD

Deputado Antônio Genaro BPS

Deputado Elmiro Nascimento DEM

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS

Deputado João Leite BSD

Deputada Maria Tereza Lara PT

Deputado Rômulo Veneroso BPS

Deputado Tenente Lúcio PDT

Deputado Pinduca Ferreira BSD
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SUPLENTES

Deputado Zé Maia BSD

Deputado Durval Ângelo PT

Deputado Sebastião Costa BPS

Deputado Carlos Pimenta PDT

Deputado Gil Pereira BSD

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA

AÇÃO SOCIAL

EFETIVOS

Deputada Rosângela Reis BPS

Deputado Walter Tosta BSD

Deputado Ivair Nogueira PMDB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputada Cecília Ferramenta PT

SUPLENTES

Deputado Marcus Pestana BSD

Deputado Djalma Diniz BPS

Deputado Getúlio Neiva PMDB

Deputado Duarte Bechir BSD

Deputado André Quintão PT

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS

PÚBLICAS

EFETIVOS

Deputado Gustavo Valadares DEM

Deputado Djalma Diniz BPS

Deputado Marcus Pestana BSD
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Deputado Dilzon Melo BSD

Deputado Adalclever Lopes PMDB

SUPLENTES

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Célio Moreira BSD

Deputado Juninho Araújo BSD

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

COOPERATIVISMO

EFETIVOS

Deputado Alencar da Silveira Jr. PDT

Deputado Eros Biondini BSD

Deputado Fábio Avelar BPS

Deputado Antônio Carlos Arantes BPS

Deputado Carlos Gomes PT

SUPLENTES

Deputado Zezé Perrella PDT

Deputado Deiró Marra BSD

Deputado Antônio Genaro BPS

Deputado Tenente Lúcio PDT

Deputada Cecília Ferramenta PT
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COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

EFETIVOS

Deputado Sebastião Costa BPS

Deputado PDT

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Padre João PT

Deputado Gil Pereira DEM

SUPLENTES

Deputado Carlos Pimenta PDT

Deputado Fawim Sawan BSD

Deputado Antônio Júlio PMDB

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Durval Ângelo PT

Deputado Dimas Fabiano DEM

OUVIDORIA PARLAMENTAR

Ouvidor Parlamentar: Deputado Wander Borges
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ÍNDICE CRONOLÓGICO

Data da

Reunião

Número Tipo Data da

Publicação

Página

24.4.2007 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Segurança

Pública e de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3015

3.5.2007 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo e de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

21.12.2010 2784

8.5.2007 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Segurança

Pública, de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3016

16.5.2007 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, de

Assuntos Municipais e

Regionalização e de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

21.12.2010 2785
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na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

24.5.2007 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

10.12.2010 1174

29.5.2007 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Cultura e do

Trabalho, da Previdência e da

Ação Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2010 2786

21.6.2007 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Meio Ambiente e

Recursos Naturais e do

Trabalho, da Previdência e da

Ação Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3018

21.6.2007 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Cultura, de

Educação, Ciência, Tecnologia

e Informática e de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3019

9.8.2007 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão

10.12.2010 1175
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Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.8.2007 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo e de

Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2010 2787

22.8.2007 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Saúde, de

Administração Pública e de

Direitos Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3020

18.9.2007 3ª Reunião Conjunta das

Comissões de Meio Ambiente e

Recursos Naturais e de

Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3022

10.10.2007 2ª Reunião Conjunta das

Comissões do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social e

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3023

25.10.2007 1ª Reunião Conjunta das 21.12.2010 2788
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Comissões de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo e de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

13.11.2007 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática e de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

22.12.2010 3024

14.11.2007 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Segurança

Pública e de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

22.12.2010 3027

13.12.2007 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Meio Ambiente e

Recursos Naturais na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3026

18.3.2008 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2010 456
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19.3.2008 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Saúde e de

Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2010 2790

1º.4.2008 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

7.12.2010 563

2.4.2008 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

7.12.2010 564

8.4.2008 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3028

15.4.2008 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2010 457

20.5.2008 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 2ª Sessão

4.12.2010 458
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Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

3.7.2008 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Participação

Popular, de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

e de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3029

9.7.2008 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Saúde, de

Política Agropecuária e

Agroindustrial e de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.12.2010 2791

19.8.2008 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Participação

Popular na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3030

9.9.2008 3ª Reunião Conjunta das

Comissões de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo e de Meio

Ambiente e Recursos Naturais

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.12.2010 2792
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10.9.2008 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.12.2010 2474

11.9.2008 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Saúde e de

Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3031

16.10.2008 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e

de Segurança Pública na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3032

18.11.2008 34ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2010 460

18.11.2008 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

22.12.2010 3033
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16ª Legislatura

3.12.2008 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Saúde e de

Participação Popular na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.12.2010 2793

15.12.2008 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e

de Participação Popular na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3035

16.12.2008 1ª Reunião Conjunta das

Comissões do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social e

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3036

18.3.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3037

1º.4.2009 1ª Reunião Especial da Comissão

de Ética e Decoro Parlamentar

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.12.2010 2794
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1º.4.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Saúde, do

Trabalho, da Previdência e da

Ação Social e de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3039

23.4.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Política

Agropecuária e Agroindustrial e

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2010 2795

28.4.2009 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.12.2010 2156

30.4.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática e de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3040

18.5.2009 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 3ª Sessão Legislativa

22.12.2010 3041
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Ordinária da 16ª Legislatura

16.6.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática e de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3038

17.6.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática e de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

22.12.2010 3042

9.7.2009 3ª Reunião Conjunta das

Comissões de Saúde e do

Trabalho, da Previdência e da

Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3043

16.7.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.12.2010 2796

10.9.2009 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Participação

Popular e de Transporte,

23.12.2010 3133
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Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

22.9.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3044

4.11.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Assuntos

Municipais e Regionalização e

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.12.2010 2797

10.11.2009 4ª Reunião Conjunta das

Comissões do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social e

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3045

18.11.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Minas e Energia

e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2010 2799

24.11.2009 35ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

10.12.2010 1177



____________________________________________________________________________

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.11.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2010 2800

9.12.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Minas e Energia

e de Defesa do Consumidor e

do Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2010 2801

2.3.2010 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática e de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

22.12.2010 3046

9.4.2010 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e

de Minas e Energia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3048

4.5.2010 1ª Reunião Extraordinária da 4.12.2010 461



____________________________________________________________________________

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

54/2009

12.5.2010 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

1º.12.2010 9

17.6.2010 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Saúde e de

Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.12.2010 2803

22.6.2010 4ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3049

29.6.2010 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3050

7.7.2010 3ª Reunião Conjunta das

Comissões de Segurança

Pública e de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

23.12.2010 3135



____________________________________________________________________________

Ordinária da 16ª Legislatura

14.7.2010 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2010 2159

18.8.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 63/2010

7.12.2010 566

16.11.2010 8ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

23.12.2010 3136

23.11.2010 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

1º.12.2010 10

23.11.2010 31ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

1º.12.2010 11

23.11.2010 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

2.12.2010 89



____________________________________________________________________________

23.11.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação do Nome do

Sr. Cláudio Couto Terrão para

Conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado

4.12.2010 462

23.11.2010 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2010 462

24.11.2010 28ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

1º.12.2010 12

24.11.2010 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

1º.12.2010 15

24.11.2010 28ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2010 463

24.11.2010 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2010 465



____________________________________________________________________________

24.11.2010 21ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2010 466

24.11.2010 30ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2010 467

24.11.2010 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

7.12.2010 566

24.11.2010 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

7.12.2010 567

24.11.2010 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

7.12.2010 568

24.11.2010 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

10.12.2010 1176

25.11.2010 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 4ª

4.12.2010 468



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

25.11.2010 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

7.12.2010 569

26.11.2010 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

1º.12.2010 17

26.11.2010 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

7.12.2010 570

29.11.2010 41ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Sociedade

Mineira de Engenheiros

Florestais - Smef - pelos 50

Anos de Oficialização do Curso

de Engenharia Florestal no

Brasil

1º.12.2010 1

29.11.2010 48ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

4.12.2010 468

29.11.2010 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

4.12.2010 469



____________________________________________________________________________

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

30.11.2010 90ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

2.12.2010 48

30.11.2010 81ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

4.12.2010 445

30.11.2010 82ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

4.12.2010 451

30.11.2010 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

7.12.2010 571

30.11.2010 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

7.12.2010 574

30.11.2010 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação do

Sr. Cláudio Couto Terrão para

Conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado

8.12.2010 643

30.11.2010 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

10.12.2010 1179



____________________________________________________________________________

Legislatura

30.11.2010 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

14.12.2010 1694

30.11.2010 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

63/2010

16.12.2010 1971

30.11.2010 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

54/2009

16.12.2010 1971

30.11.2010 32ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3051

1º.12.2010 Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

2.12.2010 89

1º.12.2010 91ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

3.12.2010 248

1º.12.2010 29ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

7.12.2010 575



____________________________________________________________________________

Legislatura

1º.12.2010 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

7.12.2010 576

1º.12.2010 31ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

7.12.2010 577

1º.12.2010 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

7.12.2010 581

1º.12.2010 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

8.12.2010 643

1º.12.2010 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.12.2010 1180

1º.12.2010 22ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.12.2010 1181

1º.12.2010 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

10.12.2010 1182



____________________________________________________________________________

Justiça na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

1º.12.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

10.12.2010 1184

1º.12.2010 29ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.12.2010 1694

1º.12.2010 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.12.2010 1696

1º.12.2010 25ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.12.2010 1697

1º.12.2010 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.12.2010 1762

1º.12.2010 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.12.2010 1771

1º.12.2010 1ª Reunião Conjunta das 22.12.2010 3054



____________________________________________________________________________

Comissões de Segurança

Pública e de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

2.12.2010 92ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2010 403

2.12.2010 Solenidade Realizada na 92ª

Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2010 433

2.12.2010 42ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Deputado

Federal José Rafael Guerra

Pinto Coelho pelos 40 Anos

Dedicados à Saúde e pelos

Relevantes Serviços Prestados

ao Estado de Minas Gerais e à

Nação Brasileira na Câmara dos

Deputados

7.12.2010 555

2.12.2010 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

8.12.2010 644

2.12.2010 28ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 4ª

8.12.2010 645



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

6.12.2010 43ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada ao

Lançamento da Campanha Laço

Branco: Homens de Minas pelo

Fim da Violência Contra as

Mulheres

10.12.2010 1156

6.12.2010 32ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

10.12.2010 1185

6.12.2010 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

10.12.2010 1187

6.12.2010 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

10.12.2010 1188

6.12.2010 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.12.2010 1698

6.12.2010 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

14.12.2010 1699



____________________________________________________________________________

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

6.12.2010 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.12.2010 1772

7.12.2010 93ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.12.2010 1110

7.12.2010 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

10.12.2010 1189

7.12.2010 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

10.12.2010 1190

7.12.2010 33ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

11.12.2010 1308

7.12.2010 34ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

11.12.2010 1309

7.12.2010 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social na

11.12.2010 1311



____________________________________________________________________________

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

7.12.2010 83ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.12.2010 1650

7.12.2010 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

14.12.2010 1701

7.12.2010 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.12.2010 1701

7.12.2010 35ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.12.2010 1703

7.12.2010 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.12.2010 1773

7.12.2010 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

15.12.2010 1775



____________________________________________________________________________

Legislatura

7.12.2010 33ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.12.2010 1776

7.12.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.12.2010 1972

7.12.2010 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.12.2010 1974

9.12.2010 94ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.12.2010 1296

9.12.2010 49ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

14.12.2010 1704

9.12.2010 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

14.12.2010 1705

9.12.2010 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

15.12.2010 1777



____________________________________________________________________________

9.12.2010 36ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.12.2010 1975

9.12.2010 50ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.12.2010 1976

9.12.2010 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.12.2010 1977

9.12.2010 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.12.2010 1978

9.12.2010 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.12.2010 1979

9.12.2010 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

16.12.2010 1980

9.12.2010 14ª Reunião Extraordinária da 16.12.2010 1981



____________________________________________________________________________

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

9.12.2010 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.12.2010 2159

9.12.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2010 2161

9.12.2010 29ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.12.2010 2475

10.12.2010 44ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Hospital São

Camilo pelos 30 Anos de sua

Fundação

14.12.2010 1636

13.12.2010 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.12.2010 1982

13.12.2010 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.12.2010 1983



____________________________________________________________________________

13.12.2010 84ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2010 2143

13.12.2010 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.12.2010 2162

13.12.2010 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.12.2010 2163

13.12.2010 37ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2010 2164

13.12.2010 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2010 2166

13.12.2010 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.12.2010 2167

13.12.2010 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

17.12.2010 2169



____________________________________________________________________________

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

14.12.2010 95ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.12.2010 1725

14.12.2010 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.12.2010 1984

14.12.2010 34ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.12.2010 1985

14.12.2010 Solenidade Realizada na 95ª

Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente

desta Casa e Vice-Governador

Eleito

17.12.2010 2088

14.12.2010 51ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.12.2010 2172

14.12.2010 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

17.12.2010 2173



____________________________________________________________________________

da 16ª Legislatura

14.12.2010 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.12.2010 2174

14.12.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2010 2177

14.12.2010 38ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2010 2178

14.12.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.12.2010 2180

14.12.2010 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.12.2010 2180

14.12.2010 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.12.2010 2181
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14.12.2010 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

63/2010

17.12.2010 2183

14.12.2010 85ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.12.2010 2408

14.12.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

54/2009

22.12.2010 3055

15.12.2010 96ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

16.12.2010 1897

15.12.2010 30ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.12.2010 2183

15.12.2010 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.12.2010 2184

15.12.2010 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2010 2185

15.12.2010 25ª Reunião Extraordinária da 17.12.2010 2186
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Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.12.2010 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.12.2010 2187

15.12.2010 32ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.12.2010 2187

15.12.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

17.12.2010 2188

15.12.2010 86ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.12.2010 2443

15.12.2010 87ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.12.2010 2448

15.12.2010 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.12.2010 2477

15.12.2010 28ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

18.12.2010 2478
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Ordinária da 16ª Legislatura

15.12.2010 39ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.12.2010 2479

15.12.2010 23ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.12.2010 2480

15.12.2010 29ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

18.12.2010 2481

15.12.2010 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

18.12.2010 2482

15.12.2010 40ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.12.2010 2483

15.12.2010 25ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.12.2010 2805
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15.12.2010 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

21.12.2010 2808

15.12.2010 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2010 2808

15.12.2010 26ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2010 2809

15.12.2010 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

22.12.2010 3056

16.12.2010 97ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.12.2010 2333

16.12.2010 88ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.12.2010 2734

16.12.2010 42ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.12.2010 2809
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16.12.2010 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.12.2010 2810

16.12.2010 89ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 2953

16.12.2010 41ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3057

16.12.2010 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3058

16.12.2010 30ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

22.12.2010 3059

16.12.2010 9ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3060

16.12.2010 11ª Reunião Extraordinária da 22.12.2010 3062
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Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.12.2010 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

22.12.2010 3062

16.12.2010 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2010 3063

16.12.2010 30ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3064

16.12.2010 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3065

16.12.2010 10ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno - na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 3066



____________________________________________________________________________

16.12.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

24.12.2010 3138

17.12.2010 90ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2010 2962

20.12.2010 Reunião Solene da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada ao

Encerramento da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

31.12.2010 3139
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 41ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 29/11/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem

- Palavras do Sr. Presidente - Entrega de placa - Palavras do Sr. Márcio Gomes

Carneiro - Apresentação musical - Palavras do Sr. Glauber Pinheiro - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Duarte Bechir - Lafayette de Andrada.

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 Duarte Bechir, 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 a homenagear a Sociedade Mineira de

Engenheiros Florestais - Smef - pelos 50 anos de oficialização do curso de

Engenharia Florestal no Brasil.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Márcio Gomes

Carneiro, Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - Smef -;

Glauber Pinheiro, Presidente da Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais -

Sbef -; Paulo Afonso Romano, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Geraldo José dos Santos, Vice-Diretor-Geral
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do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -; e João Paulo Sarmento, Diretor do

Instituto Estadual de Florestas - IEF.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Francisco de Paula Neto, Vice-

Presidente da Smef; Mauro Megale; José Batuira e José Geraldo Riveli, ex-

Presidentes da entidade; Geraldo Moura, Diretor da Plantar S.A.; João Cancio de

Andrade, engenheiro florestal e Presidente da Sociedade de Investigações Florestais;

e Edson do Amaral Campos, PDG da Associação Internacional de Lions Clubes,

Distrito LC-4.

Execução do Hino Nacional

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

executado pelo Coral da Assembleia, sob a regência do maestro Guilherme

Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Gostaríamos de dar ciência ao público presente de mensagem enviada

pelo Exmo. Sr. Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. (- Lê:)

“Prezado Deputado Doutor Viana, receba os meus cumprimentos pela homenagem

prestada na noite desta segunda-feira à Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais

- Smef -, por ocasião do cinquentenário da engenharia florestal no Brasil.

Impossibilitado de comparecer, parabenizo-o pela iniciativa e solicito que estenda

meus cumprimentos aos homenageados. Nesta oportunidade, renovo minhas

manifestações de estima e apreço. Com meu abraço, Márcio Araújo Lacerda.”

Palavras do Sr. Presidente

Com muita alegria, cumprimento o Presidente da Sociedade Mineira de

Engenheiros Florestais, nossa querida Smef, meu amigo e conterrâneo Márcio

Gomes Carneiro, e, na sua pessoa, todos os engenheiros florestais, engenheiros-

agrônomos, e outros que aqui se encontram. Ao parabenizá-lo, faço-o também a

nossa Smef. Embora não tenha chegado ainda, cumprimento o Sr. Glauber Pinheiro,

Presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Florestal, o qual se encontra a

caminho. Ele não sabia que o trânsito estava tão difícil, mas já nos comunicou que



____________________________________________________________________________
3

está chegando. Cumprimento ainda os Srs. Paulo Afonso Romano, amigo,

companheiro e Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Agricultura de Minas

Gerais, representando aqui a Secretaria e, automaticamente, o nosso Executivo

Estadual; e Geraldo José dos Santos, Vice-Diretor-Geral do Instituto Mineiro de

Gestão das Águas - Igam -, que muito engrandece a nossa reunião. Cumprimento

todas as autoridades que vieram aqui trazer o abraço à Smef, que hoje é

homenageada pela Assembleia, pelos 50 anos da carreira de engenheiro florestal no

Brasil.

Cumprimento a imprensa, os funcionários da Casa, aqueles que nos assistem pela

TV Assembleia e, de modo especial, a todos os que se fazem presentes na noite de

hoje nesta Assembleia Legislativa.

É realmente motivo de muita alegria para esta Casa participar das comemorações

dos 50 anos da engenharia florestal no Brasil, em razão de tudo o que esse ramo de

atividade científica, econômica e social representa para o nosso Estado. Sabemos

que Minas possui importantes reservas florestais, remanescentes de alguns dos

principais biomas brasileiros e extensas áreas propícias às atividades de

florestamento. Está presente o Sr. Geraldo Moura, representante da Plantar, assim

como tantos outros que atuam na área; e, na sua pessoa, cumprimento as empresas

reflorestadoras de nosso Estado. Naturais ou plantadas, nossas florestas

representam um bem precioso, tanto do ponto de vista ambiental quanto de seu

aproveitamento econômico.

Sabemos também que, infelizmente, nossos recursos florestais passam por um

histórico processo de degradação, que, se não for contido, poderá ter graves

consequências para os ecossistemas e para a qualidade de vida das gerações

futuras. Cuidar de tais recursos de forma sensata, conciliando o desenvolvimento

econômico com a preservação do meio ambiente e o bem-estar das pessoas, é uma

necessidade que se impõe nos tempos atuais, constituindo um desafio para o poder

público, para as empresas, para os agricultores e para a sociedade em geral.

Nesse contexto, é decisivo o papel desempenhado pela engenharia florestal. Ela

responde a tais preocupações, ao planejar e organizar o aproveitamento racional dos

recursos florestais, com atenção voltada para a indústria, o comércio, o emprego, a



____________________________________________________________________________
4

renda e, ao mesmo tempo, para os aspectos ambientais e sociais que envolvem a

atividade.

Assim, o engenheiro florestal exerce múltiplas funções, vinculadas à silvicultura - é

dever de minha parte e também não poderia me furtar a esta homenagem como

Presidente da Frente Parlamentar da Silvicultura na Casa há vários anos -, manejo de

florestas e bacias hidrográficas, processos tecnológicos, industrialização e

comercialização de produtos florestais, gestão de recursos naturais renováveis,

proteção da biodiversidade, avaliação de impactos ambientais e recuperação de

áreas degradadas.

Com sólida formação técnica, científica e humanística, esse profissional está apto

também a trabalhar nas áreas de ensino, pesquisa e extensão rural, na assessoria e

consultoria de projetos, assim como nas políticas públicas voltadas para o setor

ambiental.

A importância e a qualificação dos engenheiros florestais do nosso Estado apoiam-

se ainda em um fato histórico: nasceu em Minas, precisamente na cidade de Viçosa,

em 1960, o primeiro curso superior de Engenharia Florestal do Brasil. Somos,

portanto, pioneiros nos estudos especializados nesse campo.

Lembremo-nos, oportunamente, de que os temas relacionados ao aproveitamento

econômico e à proteção dos recursos florestais são motivo de atenção permanente

da Assembleia Legislativa, seja na promoção de debates, no âmbito desta Casa ou

em qualquer região do Estado, seja na elaboração das leis e na discussão das

políticas públicas sobre o assunto. Sempre com a participação de outros órgãos

públicos, dos segmentos empresariais e das instituições da sociedade, tais trabalhos

se pautam pela busca da compatibilização das atividades econômicas com a

preservação ambiental, tendo como pano de fundo os princípios da sustentabilidade.

É com muita satisfação que nos congratulamos, nesta solenidade, com a Smef,

entidade que, desde 1966, vem atuando na defesa e valorização dos profissionais da

área, seja na melhoria das condições de trabalho, na formação técnica, na

representação junto a instituições congêneres, públicas e privadas, seja na promoção

de atividades culturais e sociais. Gostaria de ressaltar que o requerimento

apresentado por mim com muita honra e muita alegria foi apoiado nesta Casa por



____________________________________________________________________________
5

unanimidade, com o aval do nosso Presidente Alberto Pinto Coelho, a quem

agradeço, bem como a todos os colegas.

Com uma saudação especial ao Presidente da entidade, engenheiro Márcio

Carneiro, parabenizamos todos os seus dirigentes e associados, por tudo o que têm

feito pelo engrandecimento de sua profissão e pelo desenvolvimento do nosso

Estado. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará entrega ao Sr.

Márcio Gomes Carneiro, Presidente da Smef, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa contém os seguintes dizeres: (- Lê): “O anseio de uma entidade representativa

e corporativa, que objetivasse a promoção e a valorização do engenheiro florestal, foi

o que impulsionou, em 20/9/66, a fundação da Sociedade Mineira de Engenheiros

Florestais - Smef. Com o firme compromisso de assistência aos seus associados e de

defesa do meio ambiente, essa instituição tem desenvolvido cada vez mais uma

política de responsabilidade e consciência frente aos problemas ambientais e sociais

do Estado, beneficiando o povo mineiro. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais

reconhece a importância da Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - Smef - e

presta a ela homenagem no cinquentenário da engenharia florestal no Brasil”.

Palavras do Sr. Márcio Gomes Carneiro

Exmos. Srs. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, Deputado Doutor Viana,

neste ato representando o Presidente da Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho;

Paulo Afonso Romano, Secretário Adjunto da Secretaria de Agricultura; Geraldo José

dos Santos, Vice-Diretor-Geral do Igam; João Paulo Sarmento, Diretor do IEF;

cumprimento a todos os colegas de diretoria, Presidentes e ex-Presidentes presentes;

e não posso esquecer nem deixar de notar a presença do engenheiro florestal Luiz

Lobo, que participa de tudo desde a primeira turma, desde a primeira formatura etc.

Cumprimento também os meus professores e ex-professores das universidades que

aqui se encontram. Cumprimento o Sr. Glauber Pinheiro, Presidente da Sociedade

Brasileira de Engenheiros Florestais. Prezados senhores e senhoras, amigos e
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colegas, no decorrer desses 50 anos da engenharia florestal no Brasil, estamos

vivenciando a discussão de temas de importância para o setor florestal no País.

Temos aí a revisão do Código Florestal e a questão da biodiversidade, e é de se

lembrar que toda a biodiversidade terrestre está dentro de algum ecossistema

florestal, seja no cerrado, na caatinga, na mata atlântica ou na Amazônia. Também

outros temas devem ser repensados, tais como a floresta plantada, suporte do setor

produtivo de base florestal e variável ambiental intrínseca a toda e qualquer atividade

como divisor de águas que nos garante qualidade de vida.

Nesse ponto, cresce a responsabilidade da Smef como entidade de utilidade

pública para congregar seus profissionais e dar suporte aos órgãos formadores da

política pública em prol do desenvolvimento sustentável dos recursos naturais

renováveis, destacando principalmente seu manejo. Objetivo é o nosso esforço maior.

Acreditamos que a nossa participação em diversos conselhos, entidades e

comissões, seja de cunho técnico ou administrativo, e o desenvolvimento de trabalho

e serviços conveniados com órgãos das esferas estadual e federal nos dão a

convicção de que estamos trabalhando no caminho certo, em prol da sociedade e do

desenvolvimento do setor florestal. Esta homenagem que recebemos hoje é de todos

nós. Da primeira diretoria, que era composta pela quase totalidade dos engenheiros

florestais existentes em Minas Gerais - só havia duas turmas na época, e de jovens -,

e da atual, mesclada com jovens, médios e mais experientes, que só têm a agradecer

a esta Casa, na pessoa do nobre Deputado Doutor Viana, por sua proposição e

empenho. Foi motivo de euforia a proposição aprovada e apresentada pelo Vice-

Presidente desta Casa, Deputado Doutor Viana. Doutor Viana, naquele 12 de julho,

na solenidade do Dia do Engenheiro Florestal, o senhor abrilhantou todos nós, nos

fez refletir e sentir que somos necessários. Hoje, 29/11/2010, a homenagem se

concretiza e, honrados e cheios de júbilo, temos a convicção de que a luta valeu a

pena e de que vamos continuar.

Srs. Deputados, legítimos representantes do povo mineiro, como Presidente atual

da Smef, quero deixar manifestado que esta homenagem é para todos nós um dever

cumprido. Sem mais delongas e palavras que expressem o nosso agradecimento, só

temos a dizer: muito obrigado. Obrigado mesmo.
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Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembleia, que, sob a

regência do maestro Guilherme Bragança, apresentará as músicas: “Jardim da

fantasia”, de Paulinho Pedra Azul, “A rosa amarela”, cantiga popular, e “The long and

winding road”, dos Beatles.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Glauber Pinheiro

Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação imensa estar aqui presente.

Cumprimentando o Exmo. Deputado Doutor Viana, que preside esta sessão, e o

engenheiro florestal Márcio Carneiro, nosso Presidente, cumprimento os demais

integrantes da Mesa. Peço desculpas pelo meu atraso. Fugiu à minha vontade.

Infelizmente o serviço aéreo deste país ainda não oferece o que esperamos; assim,

causou o meu atraso, pelo qual já me desculpo com todos.

Com muita satisfação, vejo este momento de 50 anos da engenharia florestal no

Brasil marcado por mais este evento nesta Casa Legislativa, do povo. Mais uma vez,

cumprimento o Deputado Doutor Viana, agradecendo-lhe a lembrança e a promoção

desta brilhante solenidade, ao registrar este momento histórico dos 50 anos de

engenharia florestal no Brasil. Este é um país tipicamente florestal, com vastos

recursos florestais para garantir o bem-estar da nossa população, e não só por todos

os serviços ambientais que as florestas prestam à sociedade, como também para a

produção de bens e serviços que têm origem nos recursos florestais. Cumprimento

especialmente o nosso primeiro Presidente, Luís Lobo, que está presente nesta

Assembleia. Ele foi o primeiro Presidente da Sociedade Brasileira de Engenheiros

Florestais, criada neste Estado de Minas Gerais, onde também foi criado o primeiro

curso de Engenharia Florestal do Brasil. Hoje há mais de 60 cursos de Engenharia

Florestal distribuídos pelo País. Temos a certeza de que estamos caminhando na

direção certa para promover, como disse anteriormente, por meio de nossas florestas,

o bem-estar da população.

Não quero tomar muito tempo de vocês, mas apenas registrar este momento,

cumprimentando e agradecendo a todos os presentes e a todos os envolvidos na

organização desta brilhante solenidade. Muito obrigado.
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Trago também um abraço do engenheiro Marcos Túlio, Presidente do Conselho

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea -, o qual infelizmente não

pôde estar presente em razão de sua participação numa reunião de Presidentes dos

Creas que está ocorrendo em Porto Alegre.

O Sr. Presidente - Como autor do requerimento, fizemos uma saudação de nossa

autoria. Além disso, como Presidente desta reunião, representando o nosso

Presidente, Alberto Pinto Coelho, vamos encerrá-la rapidamente. Na verdade, foi uma

reunião extremamente proveitosa. Cumprimentamos a todos e acrescentamos os

nossos cumprimentos ao coral da nossa Assembleia Legislativa sob a regência do

maestro Guilherme Bragança, que nos brindou, além do Hino Nacional, com cantos

melodiosos, mostrando que realmente a união traz a sintonia, a melodia e a

uniformidade. Parabenizo o nosso coral, que orgulha a todos nós desta Casa.

Mais uma vez, cumprimento todos os nossos homenageados - engenheiros

florestais -, nas pessoas dos três Presidentes: Glauber Pinheiro, da Sociedade

Brasileira de Engenharia Florestal - aliás, já o citamos na nossa primeira fala -, Márcio

Carneiro e Luís Lobo, primeiro Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros

Florestais.

Serei breve. Hoje, globalmente falando, um engenheiro florestal não tem como

escapar de uma das suas mais importantes missões, que é conciliar o

desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, executar a

imprescindível trilogia do desenvolvimento sustentável: socialmente justo,

economicamente viável e ecologicamente correto. É fundamental esse trabalho que

os senhores conseguem realizar.

Quero dizer que, apoiando e orientando os profissionais da categoria, a Smef

desenvolve projetos excepcionais e realiza parcerias para o desenvolvimento dos

seus pares por meio de cursos, seminários e fóruns técnicos.

Quando as ações acontecem e fazem o nosso Estado prosperar e engrandecer, é

dever desta Casa levar os fatos ao conhecimento da sociedade e da população em

geral. Acompanho a história e a caminhada da Smef mineira e sei da grandeza das

pessoas que, com tanta luta e dedicação, conduziram e conduzem a Sociedade

Mineira de Engenheiros Florestais. Digo de coração: sou parceiro de todos aqueles
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que fazem e realizam ações que possam contribuir para o crescimento e

engrandecimento do nosso Estado e que tanto nos orgulham. Os senhores

engenheiros florestais do Brasil, principalmente do nosso Estado, que tanto o

dignificam, merecerem realmente esta homenagem.

Nesta noite, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não abre só as suas portas

para recebê-los, mas também o seu coração. É de peito aberto que homenageamos

os nossos engenheiros florestais, numa demonstração de reconhecimento feito não

para agradá-los, mas para reconhecer o merecimento e comemorarmos o

cinquentenário dessa dignificante profissão, por meio dessa sua instituição. A

homenagem mais apropriada foi a honra que tive de fazer essa manifestação por

meio desta reunião especial, de modo que a lembrança desta data fosse destacada

com a grandeza e a importância que realmente todos merecem.

No cumprimento de sua missão institucional, o trabalho desenvolvido pela Smef

demonstra que a engenharia florestal mineira é uma alternativa viável do ponto de

vista econômico e social, proporciona crescimento a nossas cidades, assim como

geração de emprego e renda e inclusão social para toda a população, incluindo

definitivamente Minas Gerais como referência nacional da categoria. Parabéns a

todos e à Smef. Muito obrigado.

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 as extraordinárias de amanhã, dia 30, 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

30/11/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Dilzon Melo e Gil Pereira (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por
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indicação da Liderança do Bloco BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Melo,

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

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

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e 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, no 1º turno, o parecer

pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.057/2009, na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (relator: Deputado

Dilzon Melo). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 23/11/2010

Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Délio Malheiros,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater os problemas causados à população por atrasos e

cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, bem como

verificar a existência de plano de contingências para períodos de maior movimento, e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios das Sras. Ilma Lima,

Chefe da Assessoria Parlamentar da Anac, informando que a Sra. Solange Paiva

Vieira, Diretora-Presidente da Anac, estará impossibilitada de comparecer nesta

reunião, tendo em vista compromisso agendado anteriormente; Adriene Andrade,

Conselheira Corregedora do Tribunal de Contas, encaminhando demonstrativo que
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registra o resultado dos trabalhos dessa Corte no primeiro semestre de 2010; e do Sr.

Hércio José Ramos Brandão, Superintendente de Relações Institucionais da Aneel,

publicado no “Diário do Legislativo” em 19/11/2010. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Luiz Carlos Rosa, representante do

Sindicato Nacional dos Aeroportuários em Confins - Sina -; Ronaldo da Silva Veras,

Gerente de Negócios Aeroportuários, representando o Sr. Apostole Lazaro

Chryssafidis, Diretor-Presidente da Associação Brasileira das Empresas de

Transporte Aéreo Regional - Abetar -; Ten.-Cel.-Av. Roberto Cardoso Pedro,

Comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo - DTCEA -; Ten. Jacob

Miguel Loschi, Controlador de voo do DTCEA; Marcelo Rodrigo Barbosa,

Coordenador do Procon Assembleia; Mário Jorge Fernandes de Oliveira,

Superintendente Regional da Infraero, e a Sra. Maria Edwirges Madeira,

Superintendente do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Registra-se a presença do

Deputado Adalclever Lopes e do Deputado João Leite. 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, 30 de novembro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Célio Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Tiago

Ulisses.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/11/2010

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, 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 Tenente Lúcio,

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



____________________________________________________________________________
12

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

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 3.990/2009, em turno único, para o qual designou

como relatora a Deputada Maria Tereza Lara. 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 Maria Tereza Lara e

dos Deputados João Leite e Tenente Lúcio em que solicitam seja realizada reunião

de audiência pública conjunta da Comissão e da Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, com a finalidade de debater a implantação de

rampas de escape de caminhões nas rodovias dentro do território mineiro. 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 2010.

João Leite, Presidente - Duarte Bechir.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e os

Deputados Durval Ângelo e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Fahim

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

Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros e Adelmo Carneiro Leão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de

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

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

reunião se destina a debater supostas violações de direitos humanos decorrentes da

desapropriação de imóveis visando à implantação do Parque Estadual da Serra

Negra em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofícios da Sra. Adriene Andrade, Conselheira do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando demonstrativo que registra, por

meio de gráficos, o resultado dos trabalhos desse órgão público referente ao primeiro
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semestre de 2010; e do Desembargador Gercino José da Silva Filho, Ouvidor Agrário

Nacional e Presidente da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo,

justificando sua ausência na reunião; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Andrea Mismotto

Carelli, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da

Infância e Juventude do Estado; e dos Srs. Renato César Jardim, Juiz Auxiliar da

Corregedoria de Justiça; Humberto Adami Santos Júnior, Ouvidor da Secretaria

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; Iraci de Assis Cunha,

Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo

Horizonte - SETRABH -; e Odair Cunha, Deputado Federal (19/11/2010). A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ronaldo

José Ferreira Magalhães, Diretor, e Vinício Vitor Rodrigues, advogado e assessor da

Diretoria de Áreas Protegidas do IEF, representando José Carlos Carvalho,

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -;

Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e Coordenador do

Centro de Apoio Operacional de Conflitos Agrários; Ronaldo José Ferreira

Magalhães, da Diretoria de Áreas Protegidas do IEF, representando Shelley de Souza

Carneiro, Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e Secretário Adjunto

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais; Luiz

Fernando Alves, membro da Associação dos Defensores e Amigos do Serra Negra;

Fábio Alves dos Santos, professor no Serviço de Assistência Judiciária da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - SAJ-PUC -; Vinícius Marcus Nonato da

Silva, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, representando

William dos Santos, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG;

Eduardo Nascimento, Assessor de Meio Ambiente da Fetaemg, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Durval Ângelo e Alencar da Silveira Jr. em que solicitam sejam

encaminhadas à Corregedoria da Polícia Civil do Estado, à Corregedoria da Polícia

Militar do Estado, à Ouvidoria de Polícia do Estado, ao CAO-DH, à Comissão de

Direitos Humanos da OAB-MG e à 1ª Delegacia de Plantão da Regional Centro as

notas taquigráficas da 27ª Reunião Ordinária da Comissão, para tomada de

providências; Durval Ângelo (8) em que solicita sejam encaminhadas ao Governador

do Estado, Antônio Augusto Junho Anastasia, Moacir Lobato de Campos Filho,

Secretário de Estado de Defesa Social; Paulo de Tarso Vannuchi, Ministro de Estado

Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Previdência da República; Paulo Vaz

Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado; Geraldo de Morais Júnior, Corregedor-Geral da

Polícia Civil do Estado; Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa

dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário - CAO-DH -; Gustavo Corgosinho

Alves de Meira, Coordenador de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado;

e William dos Santos, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, as

notas taquigráficas da 2ª Reunião Especial da Comissão realizada em 22/11/20010;

sejam encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça, notas taquigráficas da 2ª

Reunião Especial da Comissão e pedido de providências para averiguar denúncia de

Osana Silva Rodrigues sobre a conduta de Antônio Carneiro, Juiz da Vara de

Execuções Criminais de Sete Lagoas, responsabilizando-o por maus tratos causados

a seu irmão - o apenado Nilson Agno da Silva, falecido - já que teria ordenado a sua

retirada do Hospital várias vezes, à revelia dos laudos de médicos e do próprio

estabelecimento prisional, os quais indicavam a necessidade de cuidados especiais

com seu precário estado de saúde; seja enviada manifestação de aplauso ao

Governador do Estado, Antonio Augusto Anastasia, pelo anúncio feito pelo Secretário

Adjunto de Defesa Social Robson Lucas da Silva, de que o Poder Executivo mineiro

assinará, este ano, o termo de adesão ao Plano de Ações Integradas para a

Prevenção e o Combate à Tortura no Brasil - Paict -; sejam encaminhadas as notas

taquigráficas da reunião ao Desembargador Gercino José da Silva Filho, Ouvidor

Agrário Nacional e Presidente da Comissão Nacional de Combate à Violência no
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Campo, para tomada de providências; sejam encaminhadas as notas taquigráficas

aos representantes presentes na reunião, para tomada de providências; sejam

encaminhados à Defensoria Pública-Geral as notas taquigráficas da reunião e pedido

de providências para designação de Defensores Públicos, a fim de se deslocarem

para a Comarca de Itamarandiba e trabalharem na interposição de ações de

regularização de posse dos moradores da região do Parque Estadual da Serra Negra;

sejam encaminhados ao Ministério Público da Comarca de Itamarandiba as notas

taquigráficas da reunião e pedido de providências para serem concedidos aos

moradores da região do Parque Estadual da Serra Negra os benefícios previstos na

Lei nº 11.020, de 1993, especialmente para concessão gratuita de domínio a esses

moradores; seja realizada audiência pública da Comissão, com os convidados que

menciona, para debater os critérios utilizados na decretação de unidades ambientais,

bem como os direitos das comunidades atingidas, e eventuais modificações na

legislação estadual sobre o tema. 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, 29 de novembro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Célio Moreira e Ivair Nogueira (substituindo o Deputado Sávio Souza Cruz, por

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

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio 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 e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de

correspondências publicadas no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2),
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prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 6.406/2010, da Comissão de

Política Agropecuária, e 6.462/2010, das Comissões de Meio Ambiente e de

Participação Popular (9/10/2010), e dos Srs. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de

Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.315/2009, da Comissão de Meio Amb iente (22/10/2010); José

Correa Braga Neto, Vereador da Câmara Municipal de Peçanha, encaminhando ata

da reunião dessa Casa Legislativa realizada em 20/9/2010, em que expõe sua

preocupação com a questão ambiental no País, especialmente a falta d’água

(30/10/2010); Mauro Lúcio da Cunha Zanin, Presidente da Associação dos Municípios

da Microrregião do Médio Rio Grande, encaminhando cópia do Projeto Minas d’Água,

do Sr. Girlatan Padilha Ponte (5/11/2010); Yuri Rafael de Oliveira Trovão, Chefe do

Núcleo Jurídico da Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável do Norte de Minas, prestando informações relativas ao Requerimento nº

5.094/2009, da Comissão de Meio Ambiente (11/11/2010). 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 2.333/2008 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Célio Moreira, 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.

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

6.726, 6.728, 6.677 e 6.678/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por

sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.716

e 4.738/2010. 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 recebidos requerimentos dos Deputados Padre João em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater a instalação de depósito de

lixo na comunidade da represa, no Município de Perdões; Almir Paraca em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o Programa Estadual

de Gestão de Áreas Contaminadas; Dalmo Ribeiro Silva em solicita seja formulado

voto de congratulações com o Município de Extrema, pela comemoração dos cinco
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anos do Projeto Conservador das Águas. 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 2010.

Fábio Avelar, Presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

26/11/2010

Às 11h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Padre João, Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Ivair

Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB), Duarte Bechir (substituindo o

Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), Gustavo Corrêa

(substituindo o Deputado Elmiro Nascimento, por indicação da Liderança do DEM) e

Sebastião Costa (substituindo o Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança

do BPS), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Dilzon Melo, Tiago Ulisses e Vanderlei Miranda. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, 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 da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de

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

do parecer em que o relator, Deputado Délio Malheiros, conclui pela rejeição das

Emendas nºs 2 e 3, apresentadas no 1º turno, ao Projeto de Resolução nº

4.999/2010, da Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente defere pedido de

vista do Deputado Padre João. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

reunião extraordinária a ser realizada no dia 29/11/2010, às 14h30min, no Plenarinho

IV, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 29 de novembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Duarte Bechir - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 555/2010*

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição do

Estado, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa

expediente relativo ao Regime Especial de Tributação para empresas e indústrias dos

segmentos nele descritos, com o objetivo de proteção de nossa economia, nos

termos das apensas Exposições de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 13.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 556/2010*

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia, projeto de lei que dispõe sobre a prorrogação da redução de jornada de

trabalho prevista no art. 8º da Lei nº 18.710, de 7 de janeiro de 2010.

Por entendê-la relevante, faço anexar a esta Mensagem a Exposição de Motivos a

mim encaminhada pela Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,
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Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência

anteprojeto de lei que prorroga a faculdade de redução de jornada de trabalho

prevista no art. 8º da Lei nº 18.710, de 2010.

Propõe-se ampliar em seis meses o prazo para aplicação da redução de jornada de

trabalho dos servidores em exercício na Cidade Administrativa Presidente Tancredo

de Almeida Neves, nos termos de regulamento e observada a conveniência do

serviço público. Trata-se de medida necessária para melhor adaptação dos

servidores, tendo em vista que a conclusão das transferências dos órgãos e

entidades para a Cidade Administrativa ocorrerá no ano de 2011.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a proposição do

anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa

Excelência.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 5.035/2010

Dispõe sobre a prorrogação da redução de jornada de trabalho prevista no art. 8º

da Lei nº 18.710, de 7 de janeiro de 2010.

Art. 1º - Fica prorrogado, até a data de 30 de junho de 2011, o prazo para a

aplicação do disposto no art. 8º da Lei nº 18.710, de 7 de janeiro de 2010.

Art. 2º - A prorrogação prevista no art. 1º poderá ser renovada, uma única vez, por

igual período, por ato do Governador do Estado.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 15/2010*

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2010.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos do art. 320 da Lei

Complementar nº 59, de 2001, na redação que lhe foi dada pela Lei Complementar nº

105, de 2008, o anexo projeto de lei que atribui o nome de “Edifício Desembargador
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Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins” ao prédio do Tribunal de Justiça, localizado

na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.753, Luxemburgo, Belo Horizonte.

Trata-se de justa homenagem a um ex-Presidente desta Casa, em reconhecimento

pelos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário, em especial por seu

empenho na unificação dos Tribunais de Alçada e de Justiça e na aquisição de uma

nova sede adequada a seu funcionamento. De seu esforço resultou, em

administração posterior, a locação e, recentemente, a aquisição do prédio localizado

na Avenida Raja Gabaglia.

Encaminho ainda, anexo ao projeto de lei, currículo do Desembargador Corrêa de

Marins, disponível no Portal TJMG, esclarecendo na oportunidade que seu

falecimento ocorreu no dia 2 de novembro de 2009.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência cordiais saudações.

Desembargador Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 5.036/2010

Dá denominação ao prédio da Unidade Raja Gabaglia do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica denominado “Edifício Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de

Marins” o prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, localizado na

Avenida Raja Gabaglia, nº 1.753, Bairro Luxemburgo, no Município de Belo

Horizonte.

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

Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 16/2010*

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos termos dos arts. 66, inciso IV, alínea “b”, e 104, inciso II, da Constituição do

Estado de Minas Gerais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para
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exame e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, o anexo projeto de lei que institui a Gratificação Especial Complementar -

GEC, a ser paga pela atividade de chefia exercida pelos servidores efetivos

ocupantes dos cargos de Oficial de Apoio Judicial da classe B e de Técnico de Apoio

Judicial, titulares ou substitutos.

A norma em questão objetiva dar cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei

Complementar nº 105, de 14 de agosto de 2008.

Propõe este Tribunal de Justiça a fixação da GEC em percentual correspondente a

5% (cinco por cento) do valor do primeiro padrão de vencimento da classe B da

carreira de Oficial de Apoio Judicial (PJ-70).

Registre-se, ainda, que a implementação da GEC far-se-á conforme se verifique a

disponibilidade orçamentária.

Ao ensejo, reitero protestos de estima e elevada consideração.

Desembargador Cáudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 5.037/2010

Institui a gratificação de que trata o art. 67 da Lei Complementar nº 105, de 2008.

Art. 1º - Fica instituída a Gratificação Especial Complementar, GEC, a ser paga pela

atividade de chefia exercida pelos servidores efetivos ocupantes dos cargos de Oficial

de Apoio Judicial da classe B e de Técnico de Apoio Judicial, titulares ou substitutos.

Parágrafo único - O valor da GEC corresponderá ao percentual de 5% (cinco por

cento), incidente sobre o valor do primeiro padrão de vencimento da classe B da

carreira de Oficial de Apoio Judicial, PJ-70.

Art. 2º - A gratificação de que trata esta Lei não se incorporará, para qualquer

efeito, à remuneração do servidor, nem constituirá base de cálculo de qualquer

vantagem remuneratória, salvo as decorrentes de gratificação natalina e de adicional

de férias.

Art. 3º - A implementação das disposições desta Lei ocorrerá através de Resolução

da Corte Superior do Tribunal de Justiça e será condicionada a:

I – existência de recursos orçamentários e financeiros;

II – atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal, contidas na Lei
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Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único - O pagamento da GEC será devido a partir da data em que forem

implementadas as condições fixadas neste artigo.

Art. 4º - 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.

“OFÍCIO Nº 17/2010*

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, encontra-se em tramitação nessa

egrégia Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o Projeto de Lei nº

3.797/2009.

Tal projeto, inicialmente encaminhado para regulamentar o adicional de

insalubridade devido a alguns servidores, foi objeto de emendas que preveem o

pagamento de um adicional de periculosidade aos oficiais de justiça, aos psicólogos e

assistentes sociais judiciais e aos comissários da infância e da juventude, resultando

num custo anual estimado de R$76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais), para

cujo pagamento não haveria margem orçamentária.

Em razão dessa absoluta impossibilidade material, cujo impacto orçamentário este

Tribunal de Justiça não poderia suportar, solicito a retirada de pauta e devolução do

mencionado projeto de lei.

Ao ensejo, reitero protestos de estima e elevada consideração.

Desembargador Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.”

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 18/2010*

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos termos dos arts. 66, inciso IV, alínea “b”, e 104, inciso II, da Constituição do
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Estado de Minas Gerais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para

exame e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, o anexo Projeto de Lei que trata do adicional de periculosidade devido a

servidores deste Tribunal.

O mencionado adicional está fixado no patamar de 40% (quarenta por cento) sobre

o valor de vencimento do PJ-01, o que equivaleria a um custo anual da ordem de

R$14.000.000,00.

Registre-se, ainda, que a implementação desse adicional de periculosidade far-se-á

conforme se verifique a disponibilidade orçamentária.

Ao ensejo, reitero protestos de estima e elevada consideração.

Desembargador Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 5.038/2010

Dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos ocupantes dos

cargos que menciona.

Art. 1º - Fica concedido adicional de periculosidade aos servidores que exercem as

funções dos seguintes cargos integrantes do quadro de servidores da justiça de

primeiro grau:

I - Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de Justiça Avaliador e de

Comissário da Infância e da Juventude;

II - Técnico Judiciário, das especialidades de Assistente Social Judicial, Oficial de

Justiça Avaliador III e IV e Psicólogo Judicial.

Parágrafo único - O valor do adicional de que trata esta Lei corresponderá ao

percentual de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o valor do PJ-01 da Tabela

de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item “b” do Anexo X da Lei

nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000.

Art. 2º - O adicional de periculosidade de que trata esta Lei não se incorporá, para

qualquer efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para o cálculo de

qualquer vantagem remuneratória, salvo as decorrentes de gratificação natalina e de

adicional de férias.

Art. 3º - A implementação das disposições desta Lei fica condicionada:
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I - à existência de recursos orçamentários e financeiros;

II - ao atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal, contidas na Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único - O pagamento do adicional previsto nesta Lei será devido a partir

da data em que forem implementadas as condições fixadas neste artigo.

Art. 4º - 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.

OFÍCIO

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 5.027/2010, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 5.027/2010.)

PROJETO DE LEI Nº 5.050/2010

Autoriza o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais –

Iplemg – a alienar o imóvel que especifica e o Estado de Minas Gerais a adquiri-lo

para utilização pela Assembleia Legislativa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais –

Iplemg – autorizado a alienar à Assembleia Legislativa o imóvel situado à Rua

Rodrigues Caldas, 79, 81 e 83 – lotes 23-A e 24-A do quarteirão 10-B da 12ª Seção

Urbana, com as seguintes características: institucional e serviços: subsolo, 1.731, 56

m2 (um mil, setecentos e trinta e um vírgula cinquenta e seis metros quadrados); 1°

pavimento, 1.411,49 m2 (um mil, quatrocentos e onze vírgula quarenta e nove metros

quadrados); pilotis, 430,27 m2 (quatrocentos e trinta vírgula vinte e sete metros

quadrados); 3° ao 24° pavimentos, 430,27 m 2 (quatrocentos e trinta vírgula vinte e

sete metros quadrados) cada um; casa de máquinas, 83,72 m2 (oitenta e três vírgula

setenta e dois metros quadrados), conforme alvará 1.786, de 26 de setembro de

1984.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo está registrado
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sob a matrícula n° 103.525, em 14 de junho de 2006,  ficha n° 1, Livro n° 2 do Registro

Geral, no 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comar ca de Belo Horizonte.

Art. 2° – Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a adquirir o imóvel especificado

no art. 1° desta lei para utilização definitiva pel a Assembleia Legislativa na execução

de suas atividades.

Art. 3° – O imóvel a que se refere esta lei será ad quirido pelo valor total de

R$39.228.500,00 (trinta e nove milhões, duzentos e vinte e oito mil e quinhentos

reais), a ser pago em duas parcelas iguais nos exercícios de 2011 e 2012.

§ 1° – Incidirá sobre as parcelas de que trata o “c aput” deste artigo atualização

monetária com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao

Consumidor – INPC – do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – no

período compreendido entre o mês de publicação desta lei e o mês imediatamente

anterior ao da quitação da respectiva parcela.

§ 2° – O valor a que se refere o “caput” deste arti go foi calculado com base em

laudos de avaliação de valor de mercado, nos termos do disposto no inciso I do

“caput” do art. 17 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Mesa da Assembleia

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo atender o disposto no inciso XV

do art. 61 da Constituição do Estado, segundo o qual cabe à Assembleia Legislativa,

com a sanção do Governador, dispor sobre aquisição onerosa e alienação de bem

imóvel do Estado.

Considerando que o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas

Gerais – Iplemg – é uma autarquia do Estado de Minas Gerais, a proposição atende,

ainda, ao disposto na alínea “e” do inciso I do art. 17 da Lei n° 8.666, de 21/6/93, que

dispõe que a alienação de bens imóveis de órgãos da administração direta e de

entidades autárquicas e fundacionais dependerá de autorização legislativa e de

avaliação prévia, sendo dispensada a licitação em casos de venda do imóvel a outro

órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, o que

também se vê atendido pelo fato de o imóvel ser adquirido pela Assembleia
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Legislativa.

Ressalte-se que a escolha do imóvel objeto deste projeto de lei justifica-se pela

conveniência de sua localização, pois as atividades desenvolvidas por diversos

órgãos da Assembleia Legislativa – que já se encontram instalados no edifício desde

1990 – mantêm-se cotidianamente atreladas às atividades parlamentares e

administrativas desenvolvidas no Palácio da Inconfidência, sede do Legislativo

mineiro, situado em frente ao referido edifício. Esse aspecto facilita a comunicação e

a integração entre os órgãos da Assembleia Legislativa e promove a agilidade

necessária ao bom desempenho de suas funções.

- 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.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.917/2010

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. (...) - A parcela denominada vantagem pessoal percebida pelo funcionário da

extinta MinasCaixa, absorvido nos quadros da administração direta, por força da Lei

nº 10.470, de 1991, tem natureza remuneratória complementar, pelo que deve ser

incorporada ao vencimento básico do servidor para o cálculo das vantagens por

tempo de serviço, inclusive para incidência de adicional trintenário.”.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Doutor Viana

Justificação: A emenda em tela tem por escopo solucionar um problema de ordem

prática que afeta o servidor público oriundo da extinta MinasCaixa, absorvido por

força da Lei nº 10.470, de 1991. O art. 1º da referida lei dispõe o seguinte:

“Art. 1º - Os servidores da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -

MinasCaixa -, autarquia estadual, criada pela Lei nº 210, de 19 de setembro de 1896,

são absorvidos, em 15 de março de 1991, no quadro de pessoal da administração

direta do Poder Executivo, observados o artigo 19 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, as

normas da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, as de seu regulamento e os demais

dispositivos constitucionais aplicáveis à espécie.



____________________________________________________________________________
27

(...)

§ 3º - Se o valor da remuneração for superior ao do símbolo de vencimento de

posicionamento do servidor, resultante, para efeito de pagamento, da identificação da

função pública com classe correspondente ou equivalente em denominação,

atribuições e nível de escolaridade à de Grupo do Quadro Específico do Provimento

Efetivo, previsto no Quadro Permanente, de que trata o Decreto nº 16.409, de 10 de

julho de 1974, e no Anexo II da Lei nº 9.772, de 6 de julho de 1989, perceberá o

servidor a diferença, a título de vantagem pessoal, exceto se o servidor puder ser

posicionado em nível superior correspondente à remuneração percebida.

§ 4º - Sobre a diferença referida no artigo incidirão os adicionais por tempo de

serviço e os percentuais de reajustamento de vencimentos concedido ao

funcionalismo, em caráter geral, correspondente ao respectivo símbolo de seu

posicionamento, devendo ser absorvida em virtude de reclassificação ou de

investidura em cargo público.”.

Os tribunais já estão determinando ao governo cumprir a legislação dando ao

servidor os direitos referentes ao seu enquadramento, preservando o valor nominal,

concedendo sempre o reajustamento de seus vencimentos, inclusive para cálculo das

vantagens por tempo de serviço e incidência de adicional trintenário.

EMENDA Nº 2

O inciso V do art. 4º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

V - se o valor do crédito apresentado pelo credor do precatório para a compensação

for superior ao débito que pretende liquidar, o precatório respectivo prosseguirá para

a cobrança do saldo remanescente, mantida a sua posição na ordem cronológica, a

compensação importará em renúncia pelo credor do precatório do direito de discutir

qualquer eventual diferença relativa à parte quitada e à parte do crédito

remanescente, inclusive juros;.”.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte § 5º:
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“Art. 1º - (...)

§ 5º – Os acordos diretos serão publicados na imprensa oficial por meio de extrato

no prazo de 30 dias contados a partir da homologação do acordo pela autoridade

competente e encaminhados à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

da Assembleia Legislativa.”.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: A emenda proposta visa consagrar o princípio da publicidade, que

exige ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública. A publicação

dos acordos diretos em órgão oficial e de grande circulação confere transparência à

atuação da administração pública e propicia seu controle pelos órgãos competentes e

pela sociedade.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 42/2010

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Sr. Cláudio Couto

Terrão para Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Relatório

Por meio da Mensagem nº 550/2010, o Governador do Estado submeteu a esta

Casa, nos termos da alínea “a” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o

nome do membro do Ministério Público, Cláudio Couto Terrão, para ocupar o cargo

de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 28/10/2010, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 111, I, “c”,

combinado com o § 1º do art. 146, do Regimento Interno e do art. 78 da Constituição

do Estado. Procedeu-se à arguição pública do indicado, que respondeu às questões

formuladas pelos Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

O nome indicado integra a lista tríplice encaminhada ao Governador pelo

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais − TCE-MG −, em

observância ao art. 8º, I, “b”, da Lei Complementar nº 102, de 2008. A lista, por sua

vez, foi elaborada pelo Procurador-Geral, Sr. Glaydson Santo Soprani Massaria, nos
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termos do disposto nos arts. 16, I, e 62, VI, da Resolução nº 12/2008, do Regimento

Interno do TCE-MG, contemplando os nomes dos três procuradores que ora oficiam

perante a Corte de Contas, e foi aprovada em sessão extraordinária do Pleno,

realizada no dia 16/6/2010.

O candidato graduou-se em Ciência da Computação, pela Universidade Católica de

Pernambuco − Unicap −, em 18/1/94, e em Direito, pela Faculdade de Direito do

Recife (Universidade Federal de Pernambuco − UFPE −), em 4/1/2000. Em janeiro de

2008, passou a integrar o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos

Municípios do Estado de Goiás, onde permaneceu até julho de 2008, quando tomou

posse e entrou em exercício no cargo de Procurador do Ministério Público junto ao

TCE-MG.

Atendendo aos critérios exigidos para a ocupação do cargo, durante a arguição

pública, o candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para a qual foi

indicado como Conselheiro, respondendo com segurança, clareza e objetividade às

questões formuladas pelos Deputados.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da indicação do nome do Sr. Cláudio

Couto Terrão para ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Duarte Bechir - Sávio

Souza Cruz.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

63/2010

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o Deputado Alencar da Silveira Jr., a

Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2010 “altera a Constituição do Estado

vedando a nomeação ou a designação para os cargos que menciona daqueles

considerados inelegíveis nos termos da legislação federal”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/8/2010, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva estabelecer condições para o provimento de

cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas e

sociedades de economia mista estaduais, vedando a nomeação daqueles

considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da legislação federal. Tal

vedação se aplicaria também à nomeação de Secretário de Estado, de Secretário

Adjunto, de Subsecretário de Estado bem como de outras autoridades a estes

equiparáveis.

Outra alteração preconizada pela proposta consiste na vedação da inclusão em lista

tríplice, a ser enviada ao Governador do Estado para a escolha e nomeação de

autoridades nos casos previstos na Constituição mineira, daqueles considerados

inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da legislação federal.

Em linhas gerais, esse é o conteúdo da proposta. Passemos a sua análise. É

preciso dizer que o art. 25 da Constituição Federal estabelece que “os Estados

regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta

Constituição”.

Entre os princípios da Lei Maior, encontram-se aqueles que devem reger a

administração pública, encartados no art. 37 da Constituição Federal, entre os quais

podemos destacar o da moralidade, ao qual a proposição em exame diz respeito mais

diretamente. Na carta mineira, tal princípio acha-se consignado em dispositivo de teor

análogo (art. 13) e encontra expressão também no art. 73, cujo “caput” é vazado nos

seguintes termos: “A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e

eficaz”.

Também no nível infraconstitucional a moralidade pública foi objeto de tratamento

normativo, merecendo destaque a recente edição da Lei Complementar nº 135/2010,

popularmente conhecida como Lei da Ficha Limpa, que altera a Lei Complementar nº

64, de 18/5/90, que estabelece, de acordo com o § 9º do art. 14 da Constituição

Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras
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providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a

probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato.

Todo esse plexo normativo foi concebido com vistas a promover a moralidade

administrativa. A proposta em exame se insere nessa linha, mas inova na medida em

que busca estender condicionamentos originalmente impostos àqueles que

pretendem exercer cargos eletivos também para os que visam a exercer elevadas

funções públicas, ainda que de caráter não eletivo.

Trata-se, pois, de conferir maior densidade normativa ao princípio da moralidade

administrativa, imprimindo-lhe contornos mais nítidos a partir de critérios objetivos.

É preciso dizer que a moral e o direito, conquanto constituam campos distintos,

apresentam inúmeros pontos de contato, e, não raro, o direito acaba por incorporar

em seu repertório elementos da moral. Esta tendência tem-se acentuado sobretudo

no terreno do direito público, em especial na seara do direito administrativo, dada a

necessidade imperiosa de cobrar dos agentes públicos condutas moralmente

corretas. É precisamente essa a preocupação subjacente ao projeto em exame.

Não obstante, a proposição poderia ser mais sintética, de modo a abarcar em seu

texto somente as mais altas autoridades estaduais, porquanto a estas incumbe as

funções públicas mais elevadas, não sendo o caso de fazer constar no texto

constitucional autoridades ou agentes públicos cujo tratamento normativo melhor

quadraria na legislação infraconstitucional. Impõem-se ainda pequenos reparos de

ordem redacional, com vistas a adequar a proposição à técnica legislativa. Nesse

sentido, formulamos o Substitutivo nº 1, que atende a esse propósito.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 63/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta os §§ 1º, 2º e 3º ao art. 90 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Ficam acrescentados ao art. 90 da Constituição do Estado os seguintes §§

1º, 2º e 3º:

“Art. 90 – (...)
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§ 1º – Nas hipóteses dos cargos referidos nos incisos I e IV deste artigo e dos

demais cargos diretamente subordinados ao Governador do Estado, é vedada a

nomeação ou a designação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos

da legislação federal.

§ 2º – A vedação a que se refere o § 1º estende-se aos cargos de direção ou

administração superior das empresas públicas, sociedades de economia mista e

demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado.

§ 3º – É vedada a inclusão em lista tríplice a ser submetida ao Governador do

Estado, para a escolha e nomeação de autoridades nos casos previstos nesta

Constituição, daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação

federal.”.

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

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.311/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe altera

dispositivos da Lei no 15.025, de 19/1/2004, que dispõe sobre consignação em folha

de pagamento de servidor público ativo, inativo e pensionista do Estado e dá outras

providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/4/2008, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. A pedido do relator,

foi aprovado requerimento solicitando a distribuição da matéria a esta Comissão.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão

de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo

nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

De autoria do Deputado Sebastião Costa, foi apresentado o Projeto de Lei nº

5.015/2010, publicado no “Diário do Legislativo” de 20/11/2010, que “dispõe sobre
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consignação em folha de pagamento de servidor público ativo, inativo e pensionista

do Estado e dá outras providências”. O referido projeto foi anexado ao projeto de lei

em epígrafe.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o mérito das proposições, nos termos do art.

102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende alterar a Lei no 15.025, de 2004, que dispõe

sobre consignação em folha de pagamento de servidor público ativo, inativo e

pensionista do Estado e dá outras providências. A referida lei trata da consignação

compulsória em folha de pagamento, que é o desconto efetuado na folha por

imposição legal ou mandado judicial, e da consignação facultativa, que exige a

expressa autorização do servidor.

No âmbito federal, a matéria está disciplinada na Lei Federal no 10.820, de

17/12/2003, para os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho –

CLT – e para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral

de Previdência Social, bem como no Decreto no 6.368, de 2008, que regulamenta o

art. 45 da Lei Federal no 8.112, de 11/12/90, que dispõe sobre as consignações em

folha de pagamento dos servidores públicos civis, dos aposentados e dos

pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da

União.

É de destacar que essa forma de consignação é medida que ganhou projeção no

cenário nacional e vem sendo utilizada em larga escala, na medida em que permite

ao servidor público ativo e inativo o acesso ao crédito em condições mais favoráveis,

especialmente no que concerne às taxas de juros e às exigências das instituições

financeiras para a concessão desses empréstimos. Todavia, a proporção que ganhou

a utilização desse tipo de crédito fez surgir a necessidade de uma nova reflexão

sobre a matéria e de redefinição de normas para amparar a realização dessas

operações, de forma a garantir o equilíbrio entre as partes envolvidas em tal contrato.

Assim, a proposição em estudo propõe alterações na lei que disciplina a matéria, as

quais incidem, basicamente, nas consignações facultativas, que, nos termos da

referida lei, representam “o desconto incidente sobre a remuneração, provento ou
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pensão efetuado com autorização formal do consignado”.

Em primeiro lugar, pretende-se alterar o § 1o do art. 3o da Lei no 15.025, de modo

que a soma das consignações facultativas e compulsórias em folha de pagamento do

servidor ou pensionista, atualmente limitada a 70% de sua remuneração ou provento,

deduzidas as vantagens variáveis, seja reduzida a 50%. Essa proposta tem o intuito

de evitar o endividamento demasiado do servidor, que pode comprometer a natureza

alimentar de sua remuneração. Não obstante o mérito da proposta, somos contrários

à redução da margem consignável, por considerar que a limitação do percentual

mensal de descontos poderá ensejar uma prática talvez mais danosa ao servidor, que

é a assunção de obrigações por prazos mais longos para se adequar ao limite mensal

de descontos. Como destacado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o

limite da margem consignável foi amplamente discutido quando da tramitação do

Projeto de Lei no 126/2003, que resultou na edição da Lei no 15.025. O tema foi

também amplamente discutido por esta Comissão na audiência pública realizada no

dia 18 de setembro deste ano, oportunidade em que reafirmamos o nosso

entendimento de que a simples redução da margem consignável não seria medida

capaz de conter eventuais abusos por parte das instituições financeiras nem o

endividamento do servidor.

Outra medida proposta no projeto é que seja revogado o § 3o do art. 3o da Lei no

15.025, que determina que cada um dos Poderes, o Ministério Público e o Tribunal de

Contas poderão estabelecer, em regulamento, limite superior ao estabelecido na lei

para consignações facultativas de seus servidores em favor de órgão, entidade ou

fundo públicos. Somos favoráveis a essa alteração, por considerar não ser razoável o

estabelecimento por outros Poderes de margem consignável superior a 70%.

Somos, porém, contrários à previsão constante no projeto de lei em exame que

permite que a consignação facultativa possa ser cancelada, a pedido formal do

consignado, independentemente da aquiescência do consignatário. A atual legislação

prevê que a consignação facultativa pode ser cancelada a pedido formal do

consignado, enquanto as relativas a empréstimo ou a venda de produtos somente

poderão ser canceladas pelo servidor ou pensionista com a aquiescência do

consignatário, mediante pedido formal, e as demais, mediante comunicação prévia.
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Ora, contrato pressupõe um acordo de vontades, no qual se busca um equilíbrio entre

as partes envolvidas. A Comissão de Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar

este dispositivo, destacou a posição do Superior Tribunal de Justiça contrária a esta

prática, sustentando o entendimento, por nós corroborado, de que, se o desconto em

folha é amparado pela lei, não pode o consignado pretender revogar unilateralmelnte

as cláusulas do contrato. O contrato de consignação em folha de pagamento permite

ao devedor um financiamento com redução na margem de juros, por prazos mais

longos, dispensando-se a apresentação de garantias próprias dos empréstimos

comuns. O cancelamento do contrato deixaria o credor sem nenhuma garantia. Não

se pode, assim, conferir ao servidor o direito de cancelar a autorização do

empréstimo unilateralmente, uma vez que se beneficiou das vantagens decorrentes

dessa modalidade de crédito. Pelas mesmas razões, deixamos de acolher a emenda

apresentada, nesta Comissão, pelo Deputado Célio Moreira, a qual tem o objetivo de

permitir a suspensão do desconto em folha, mediante requerimento do servidor, nas

hipóteses que enumera.

Dispondo também sobre o tema, foi apresentado, pelo Deputado Sebastião Costa,

o Projeto de Lei nº 5.015/2010, que revoga a atual legislação sobre consignação em

folha de pagamento e propõe uma lei mais detalhada. Entre as inovações trazidas no

projeto anexado, pode-se destacar a inclusão entre as consignações compulsórias

das contribuições para plano de previdência social do servidor público; para custeio

parcial de benefícios e auxílios concedidos pela administração e de mensalidades; e

de contribuições em favor de entidades sindicais. Tais inovações estão previstas no

art. 4º. O Projeto de Lei nº 5.015/2010 inova também ao detalhar procedimentos a

serem adotados pelo consignatário no ato do credenciamento, bem como nos atos

referentes aos pedidos de consignação facultativa.

Ressalte-se ainda que o projeto de lei em questão limita a 10% as consignações

para desconto relativos a operações de empréstimos ou financiamentos realizados

por intermédio de cartão de crédito.

Consideramos que tais alterações propostas no projeto anexado aprimoram em

muito a legislação em vigor, motivo pelo qual as acolhemos na forma do Substitutivo

nº 2, a seguir apresentado.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.311/2008

na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor público ativo, inativo

e pensionista do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e

militares, aposentados e pensionistas da administração direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo do Estado serão reguladas por esta lei.

Art. 2º - Consideram-se consignação em folha de pagamento os descontos

efetuados na remuneração, provento ou pensão do servidor público, aposentado ou

pensionista da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do

Estado, tendo por objeto o adimplemento de obrigações de sua titularidade

assumidas junto às entidades enumeradas nesta lei.

Art. 3º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

I - consignante: órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional

que proceda a descontos relativos às consignações compulsórias e facultativas na

ficha financeira do servidor, aposentado ou pensionista integrante dos Poderes do

Estado, em favor do consignatário;

II - consignatário: beneficiário dos créditos resultantes das consignações

compulsória e facultativa;

III - consignação compulsória: desconto incidente sobre a remuneração, provento

ou pensão do servidor, aposentado ou pensionista, procedido por força de lei ou de

mandato judicial;

IV - consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração, provento ou

pensão do servidor ativo, aposentado ou pensionista mediante prévia e expressa

autorização deste e da entidade consignante.

Art. 4º - São consideradas consignações compulsórias para fins do disposto nesta

lei:

I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público;
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II - contribuição para a Previdência Social;

III - pensão alimentícia judicial;

IV - tributos incidentes sobre rendimentos do trabalho assalariado;

V - reposição e indenização de valores ao erário;

VI - custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela administração direta,

autárquica e fundacional;

VII - cumprimento de decisão judicial ou administrativa;

VIII - mensalidade ou contribuição em favor de entidades sindicais, nos termos da

lei;

IX - outros descontos compulsórios instituídos por lei.

Art. 5º - São consideradas consignações facultativas para fins do disposto nesta lei:

I - mensalidade instituída para o custeio de entidades de classe, associações,

clubes de servidores e sindicatos;

II - mensalidade em favor de cooperativa instituída de acordo a Lei nº 5.764, de 16

de dezembro de 1971;

III - contribuição para entidade aberta ou fechada de previdência complementar,

que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e previdência

complementar, bem como seguradora que opere com planos de seguro de vida e

renda mensal;

IV - amortização de empréstimos ou financiamentos, mesmo mediante cartão de

crédito, concedidos por instituições financeiras públicas ou privadas, autorizadas a

funcionar pelo Banco Central do Brasil, observado o disposto no inciso IV do art. 6º

desta lei;

V - pensão alimentícia de caráter voluntário, consignada em favor de dependente

que conste dos registros funcionais do servidor, aposentado ou pensionista;

VI - prestação relativa ao financiamento de imóvel adquirido de entidade

financiadora de imóveis residenciais;

VII - prêmio de seguro de vida de servidor coberto por entidade fechada ou aberta

de previdência privada, que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida,

renda mensal e previdência complementar, bem como seguradora que opere com

planos de seguro de vida e renda mensal.



____________________________________________________________________________
38

Art. 6º - Somente serão admitidas como entidades consignatárias para fins de

consignação facultativa:

I - entidade de classe, associação e clube representativos de servidores;

II - partido político;

III - cooperativa instituída nos termos da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

IV - instituição financeira pública ou privada;

V - instituição financiadora de aquisição de imóvel residencial integrante do Sistema

Financeiro Habitacional - SFH.

Art. 7º - O credenciamento do consignatário se fará mediante prévio preenchimento

de formulário próprio, cujo modelo será definido em regulamento, que será

acompanhado de cópia autenticada dos seguintes documentos:

I - relação dos produtos e serviços oferecidos e as condições a serem observadas;

II - atos constitutivos e alterações posteriores, devidamente autenticados;

III - certificado de registro na organização estadual de cooperativas e autorização

do Banco Central do Brasil, publicada no diário oficial, quando se tratar de

mensalidade em favor de cooperativa constituída de acordo com a Lei nº 5.764, de

1971;

IV - autorização do Banco Central do Brasil para operar na carteira de crédito

imobiliário;

V - autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil, quando

se tratar de instituição financeira;

VI - ata da última eleição e posse da diretoria vigente.

Art. 8º - O credenciamento de consignatário será deferido pela Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão, depois de atestada a regularidade da documentação e

atendimento dos requisitos necessários, nos termos desta lei.

Art. 9º - O pedido de consignação facultativa será feito mediante fomulário próprio,

de acordo com o modelo a ser instituído através de regulamento.

Art. 10 - Para fins de processamento de consignações facultativas, o consignatário

deverá enviar ao órgão da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ou

correlato, em meio magnético, os dados relativos aos descontos.

Parágrafo único - A remessa dos dados fora dos prazos definidos pelo órgão
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responsável para esse fim implicará recusa ou exclusão das respectivas

consignações na folha de pagamento do mês de competência.

Art. 11 - Não será admitida consignação em folha de pagamento inferior a R$10,00

(dez reais).

Art. 12 - A soma das consignações compulsórias com as facultativas de cada

servidor não excederá, mensalmente, a 70% (setenta por cento) da remuneração

bruta, assim considerada a totalidade dos pagamentos que ordinariamente lhe são

feitos, excluindo-se os de caráter extraordinário ou eventual, e os descontos

facultativos não poderão exceder a 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida.

§ 1º - Como margem para as consignações facultativas, descritos no “caput” do art.

12, será reservado exclusivamente o limite de 10% (dez por cento) para desconto a

favor de operações de empréstimos ou financiamentos realizadas por intermédio de

cartão de crédito.

§ 2º - Entende-se como remuneração líquida a remuneração fixa dos servidores

ativos, aposentados e pensionistas, excluídas todas as vantagens de caráter

temporário ou eventual, deduzida de todos os descontos legais.

§ 3º - Para os fins do disposto nesta lei, as consignações incidirão também nos

meses em que o servidor estiver em gozo de férias.

Art. 13 - As consignações compulsórias têm prioridade sobre as consignações

facultativas.

Art. 14 - A consignação em folha de pagamento não implica corresponsabilidade

dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional por

obrigações de natureza pecuniária, assumida pelo servidor, aposentado ou

pensionista junto ao consignatário.

Art. 15 - As consignações facultativas poderão ser canceladas nas hipóteses

abaixo:

I - por interesse do consignatário, expresso por meio de solicitação formal;

II - a pedido formal do servidor, aposentado ou pensionista.

Parágrafo único - O pedido de cancelamento da consignação será atendido com a

interrupção do desconto na folha de pagamento do mês em que for formalizado ou na

folha do mês subsequente, caso a anterior já tenha sido processada, observando-se,
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ainda, as seguintes disposições:

I - a consignação de mensalidade em favor de entidade sindical somente poderá ser

cancelada após a comprovação de desligamento do servidor do sindicato;

II - a consignação relativa à amortização de empréstimos ou financiamentos,

mesmo se realizada mediante cartão de crédito, somente poderá ser cancelada após

a liquidação do saldo devedor do contrato e à vista de prévia e expressa anuência do

consignante.

Art. 16 - Na hipótese de se verificar insuficiência ou inexistência de saldo disponível

para a realização de descontos facultativos regularmente autorizados, a ordem de

prioridade para o atendimento aos consignatários terá como critério a antiguidade do

desconto na folha de pagamento.

Art. 17 - Na hipótese de a consignação referente à amortização de empréstimos e

financiamentos não poder ser integralmente efetivada por falta de margem

consignável, utilizar-se-á o saldo então disponível, e os valores que eventualmente

sobejarem incorporar-se-ão ao saldo devedor da operação, incidindo sobre os

mesmos os encargos contratuais pactuados. Os referidos valores serão descontados

por ocasião do vencimento da operação de crédito, com a prorrogação do prazo das

prestações.

Art. 18 - As despesas para cobertura do custo de processamento de dados no caso

de consignação para amortização de empréstimos ou financiamentos, mesmo

habitacionais, correrão por conta do consignatário, cuja retenção será processada em

1% (um por cento) do valor total da consignação.

Art. 19 - Poderá o Poder Executivo, caso seja indispensável, expedir as normas

necessárias à execução das disposições contidas nesta lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21 - Revogam-se as disposições contidas na Lei nº 15.025, de 19 de janeiro de

2004.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Tiago Ulisses - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.130/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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Relatório

De autoria do Deputado Chico Uejo, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

criação da Taxa de Proteção Ambiental – TPA.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Agora, vem a proposição a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela pretende instituir a Taxa de Proteção Ambiental – TPA –, que tem

por objetivo promover a carboneutralização dos gases de efeito estufa – GEEs –

emitidos pela queima de combustíveis fósseis em motores a combustão. Classificada

pelo projeto como serviço público, a carboneutralização seria efetuada pela

conversão de áreas rurais sob uso alternativo do solo para vegetação nativa, tendo

como parceiros e delegatários os produtores rurais. Para tanto, a proposição

estabelece parâmetros financeiros para a cobrança da taxa sobre a aquisição de

combustíveis fósseis, e nomeia o Instituto Estadual de Florestas gestor de todo o

processo – do recolhimento da taxa à remuneração do produtor rural delegatário.

Avançando na construção do sistema financeiro e operacional necessário à imensa

tarefa de recomposição de áreas com vegetação nativa em grande escala, o projeto

determina ainda o valor anual a ser pago ao produtor rural pelo serviço, impõe

penalidades aos postos e às distribuidoras de combustíveis pela não retenção ou pelo

não recolhimento da taxa aos cofres públicos, além de determinar sistemática de

prestação de contas de receitas e despesas do poder público para a sociedade.

A discussão em nível mundial das mudanças climáticas em curso no Planeta

ocasionadas pela emissão ainda crescente de GEEs, tendo como principal fonte a

queima de petróleo e dos demais combustíveis fósseis, exige de todas as nações

algum comprometimento, a fim de contribuírem para a reversão do processo de

mudanças climáticas advindo da atividade antrópica.

A carboneutralização, aqui defendida como necessidade pública de equilíbrio das

emissões provocadas por combustíveis fósseis, pode ser definida como uma ação

voltada para a neutralização das emissões de GEEs por meio de medidas que
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promovam o sequestro e a fixação de quantidades equivalentes às emitidas,

normalmente medidas em “Equivalente CO2 (gás carbônico)”. No caso em análise, o

método indicado é a restauração da vegetação nativa por meio do plantio de espécies

florestais, de forma a estocar carbono na futura floresta. A leitura dos argumentos

técnicos na justificação do projeto indica a expectativa de equilíbrio das emissões e

sequestro de CO2 após 20 anos de crescimento da vegetação nativa. Ainda segundo

o autor do projeto, os cálculos de valores da taxa de carboneutralização se basearam

em dados científicos de medição da emissão de GEEs, extraídos do Painel

Intergovernamental de Mudanças Climáticas, para cada tipo de combustível

comercializado nos postos de abastecimento, nos custos de implantação e

manutenção das florestas nativas e na fixação prevista de carbono pela nova

formação florestal.

A discussão tributária sobre a possibilidade ou não de tratar a questão em foco por

meio da instituição de uma taxa foi aprofundada na justificação apresentada pelo

autor e no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, pela constitucionaldiade e pela legalidade da matéria, cabendo a esta

Comissão apenas um comentário a título de contribuição. Entendemos, com base no

princípio do “usuário poluidor pagador”, que aqui traduzimos para “emissor pagador”,

que só se chegará à reversão do quadro atual de mudanças climáticas, quando, além

dos esforços governamentais e corporativos, cada cidadão se engajar na implantação

de uma economia de baixo carbono, portanto sustentável nesse aspecto.

A iniciativa de instituição da taxa de proteção ambiental, que desde já passamos a

denominar Taxa de Carboneutralização – TCB –, consolida-se como serviço público

específico e divisível quando o Estado e o cidadão assumem que, este, ao adquirir e

usar o combustível fóssil, se responsabiliza pela neutralização da sua emissão de

GEEs, o que será feito por meio da TCB, posto ter o cidadão o dever social e

planetário de manter saudável o meio em que vive, garantindo qualidade de vida às

futuras gerações. Dessa forma o serviço é prestado ao emissor de GEEs com a

finalidade de restaurar o meio ambiente por ele alterado.

A análise detida do projeto, além de diversas adequações de ordem técnica, sugere

a necessidade de flexibilização da aplicação da TCB por parte do governo estadual, o
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que propomos por meio de alterações apresentadas no Substitutivo n° 1, ao final

deste parecer.

Ao observarmos a forma cuidadosa como os países e as regiões do Planeta

negociam o estabelecimento de metas de redução das emissões de GEEs

compreendemos que seus representantes têm por objetivo evitar impactos negativos

significativos em suas economias. Os compromissos publicamente assumidos levam

em conta ganhos já planejados de eficiência energética, redução de desmatamentos

desnecessários, como no caso brasileiro, e mesmo a projeção de novos ganhos

tecnológicos produzidos pelos processos de inovação, pesquisa e desenvolvimento.

Assim, uma norma que imponha um custo novo à sociedade em um único movimento

tende ao fracasso, se ela não vier acompanhada de disposições que permitam a sua

assimilação no tempo. Prevendo essa situação, inserimos medida que permitirá ao

Executivo moldar um cronograma progressivo de carboneutralização dos

combustíveis.

Vale ainda comentar que o projeto em tela vem ao encontro da reforma da Lei

Florestal mineira, Lei n° 14.309, de 2002, promovid a por esta Casa em 2009. Ao

revisar com responsabilidade e ampla discussão com a sociedade o conceito e a

regulação do uso consolidado em áreas de preservação permanente – APPs –, de

forma pioneira no Brasil, Minas Gerais passou a exigir de seus produtores e posseiros

rurais a conversão de APPs próximas a nascentes, margens de rios e lagos, portanto

submetidas ao uso alternativo do solo, para vegetação nativa. Sabedores da baixa

capacidade de investimento desses administrados e da importância ambiental da

medida, a possibilidade de aliar a carboneutralização proposta com a regularização

ambiental das milhares de propriedades e posses rurais do Estado se apresenta

como esforço sinérgico da sociedade em prol da sustentabilidade ambiental.

Por fim, acreditamos que a aprovação e a implementação dessa política coloca

Minas mais uma vez à frente de seu tempo e do País, o que permitirá melhoria de

qualidade de vida em longo prazo para seu povo e a apresentação de argumentos

concretos na busca de apoios, atração de negócios e novos investimentos da União e

de organismos internacionais.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.130/2009, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apre sentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Taxa de Carboneutralização – TCB.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituída a Taxa de Carboneutraliza ção – TCB –, gerada pela

prestação de serviço público de carboneutralização, efetiva ou potencial, de gases de

efeito estufa – GEEs – emitidos por motores a explosão de qualquer espécie,

movidos a combustíveis fósseis, por meio da conversão, para vegetação nativa, de

áreas rurais submetidas a uso alternativo de solo.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, considera-se combustível fóssil toda

substância obtida de petróleo ou gás natural.

Art. 2° – A TCB é devida pela prestação do serviço público de efetiva ou potencial

carboneutralização de GEEs emitidos por motores a explosão de qualquer espécie,

movidos a combustíveis fósseis.

Art. 3° – O produto da arrecadação da TCB deverá se r aplicado integralmente na

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 fiscalização e o recolhimento da TCB cabem  ao Poder Executivo, através

de seus órgãos.

§ 2° – Compete ao Poder Executivo, direta ou indire tamente, a prestação do serviço

público de carboneutralização de que trata esta lei.

§ 3º – O Poder Executivo divulgará com periodicidade quadrimestral, em sua página

oficial na internet, o demonstrativo da receita e da despesa da TCB, que conterá no

mínimo:

I – a receita mensal e a acumulada do ano, discriminadas por região;

II – a despesa executada com os recursos da TCB mensal e acumulada no ano,

discriminada por região, delegatário, natureza e grupo de despesa;

III – área convertida, por estágio de implantação e por região.

§ 4° – As despesas com a administração da prestação  dos serviços públicos de
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carboneutralização não serão superiores a 10% do valor aplicado por área convertida.

§ 5° – O Poder Executivo definirá em regulamento o índice de carboneutralização a

ser aplicado para cada tipo de combustível fóssil.

Art. 4° – O valor da TCB será o custo da carboneutr alização dos gases de efeito

estufa emitidos pelo consumo potencial ou efetivo de combustível fóssil adquirido.

§ 1° – O valor básico da TCB por unidade de medida de combustível fóssil,

referente ao índice de 100% (cem por cento) de carboneutralização dos gases de

efeito estufa emitidos, corresponde a:

I – R$0,083 (oito centavos e três décimos de centavo) por litro de gasolina;

II – R$0,101 (dez centavos e um décimo de centavo) por litro de diesel;

III – R$0,045 (quatro centavos e cinco décimos de centavo) por metro cúbico de gás

natural veicular.

§ 2° – O valor da TCB a ser recolhido será proporci onal ao índice de

carboneutralização definido em regulamento.

§ 3° – Os valores estabelecidos no § 1º deste artig o serão atualizados anualmente

pelo índice de correção da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais – Ufemg.

Art. 6° – Contribuinte da TCB é a pessoa física ou jurídica que realiza a aquisição

de combustível fóssil em postos de abastecimento de veículos ou distribuidoras de

combustíveis para consumo final.

Art. 7° – O valor da TCB será retido pelos postos d e abastecimento de veículos e

pelas distribuidoras de combustíveis e recolhido ao Poder Executivo na forma, na

condição 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 integral, sem prejuízo da

imposição de penalidades por descumprimento de obrigação acessória.

Art. 8º – Os postos de abastecimento e as distribuidoras de combustíveis deverão

entregar declaração eletrônica trimestral ao órgão competente, conforme dispuser o

regulamento.

Parágrafo único – O não cumprimento da obrigação de que trata o "caput" deste

artigo acarretará ao infrator multa de 500 (quinhentas) Ufemgs por declaração não

entregue, nos termos de regulamento próprio, sem prejuízo da obrigação tributária
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principal.

Art. 9° – A TCB não recolhida nos prazos e nas cond ições estabelecidas nesta lei e

em seu regulamento será cobrada com os seguintes acréscimos:

I – juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do mês seguinte ao do

vencimento;

II – multa de 30% (trinta por cento), reduzida a 20% (vinte por cento) se o

pagamento for efetuado de forma espontânea pelo responsável pela retenção.

Art. 10 – A remuneração anual dos delegatários será de R$362,00 (trezentos e

sessenta e dois reais) por hectare de área convertida, atualizado pelo índice de

correção da Ufemg.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 21 À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 54/2009

Comissão Especial

Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009, de autoria de 1/3 dos membros

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, altera a Constituição do

Estado para adequação ao disposto na Constituição da República.

A proposição foi examinada por esta Comissão Especial, que opinou por sua

aprovação com as Emendas nºs 1 a 20, que apresentou.

Na fase de discussão da proposta no 1º turno, foi apresentada, em Plenário, a

Emenda nº 21, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda nº 21 pretende especificar as carreiras que seriam abarcadas pelo

disposto no art. 2º da proposição, que acrescenta parágrafo único ao art. 19 da

Constituição do Estado, conferindo prioridade à administração tributária para

realização de suas atividades.

A pretensão extrapola, porém, do objeto da citada proposta de emenda à
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Constituição, que visa tão somente a promover a adequação do texto da Carta

mineira à redação vigente da Constituição da República. Com efeito, o art. 2º da

proposição limita-se a introduzir na Constituição do Estado, literalmente, a norma do

inciso XXII do art. 37 da Carta Federal, originária da Emenda à Constituição nº 42, de

19/12/2003.

Além disso, observa-se que a pretensão refoge ao âmbito constitucional, devendo

ser disciplinada no nível da legislação ordinária, à qual compete dispor sobre as

carreiras específicas da administração tributária do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda nº 21 à Proposta de Emenda

à Constituição nº 54/2009.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Ademir Lucas, Presidente e relator - Padre João - Délio Malheiros - Lafayette de

Andrada.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 30/11/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 555 e 556/2010 (encaminhando expediente relativo

ao Regime Especial de Tributação para empresas e indústrias dos segmentos nele

descritos e o Projeto de Lei nº 5.035/2010, respectivamente), do Governador do

Estado - Ofícios nºs 15, 16, 17 e 18/2010 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 5.036

e 5.037/2010, requerimento solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

3.797/2009 e o Projeto de Lei nº 5.038/2010, respectivamente), do Presidente do

Tribunal de Justiça - Ofício - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 5.039 a 5.050/2010 - Projeto de Resolução nº

5.051/2010 - Requerimentos nºs 6.802 a 6.814/2010 - Comunicações: Comunicações

das Comissões de Educação, de Assuntos Municipais, de Cultura, de Meio Ambiente,

do Trabalho, de Turismo, de Política Agropecuária e de Saúde e dos Deputados

Sebastião Costa, Tiago Ulisses, Alencar da Silveira Jr. e Mauri Torres - Registro de

presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Célio Moreira, Dalmo Ribeiro

Silva, Padre João, Domingos Sávio e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Questão de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - 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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
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Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Rosângela

Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Ademir Lucas, 2º-Secretário “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 555/2010

- A Mensagem nº 555/2010 encaminhando expediente relativo ao Regime Especial

de Tributação para empresas e indústrias dos segmentos nele descritos foi publicada

na edição anterior.

MENSAGEM Nº 556/2010

- A Mensagem nº 556/2010 e o Projeto de Lei nº 5.035/2010 foram publicados na

edição anterior.

OFÍCIO Nº 15/2010

- O Ofício nº 15/2010 e o Projeto de Lei nº 5.036/2010 foram publicados na edição

anterior.
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OFÍCIO Nº 16/2010

- O Ofício nº 16/2010 e o Projeto de Lei nº 5.037/2010 foram publicados na edição

anterior.

OFÍCIO Nº 17/2010

- O Ofício nº 17/2010 encaminhando requerimento solicitando a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 3.797/2009 foi publicado na edição anterior.

OFÍCIO Nº 18/2010

- O Ofício nº 18/2010 e o Projeto de Lei nº 5.038/2010 foram publicados na edição

anterior.

- O ofício do Presidente do Tribunal de Contas que traz informações relativas ao

Projeto de Lei nº 5.027/2010 foi publicado na edição anterior.

- O Projeto de Lei nº 5.050/2010, da Mesa da Assembleia, foi publicado na edição

anterior.

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 5.039/2010

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, fica acrescido do

seguinte § 1º, passando seu parágrafo único a § 2º:

“Art. 10 - (...)

§ 1º - Os veículos movidos a motor elétrico terão alíquota de 1% (um por cento)

independentemente da categoria.”.

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Mediante pesquisas em várias páginas da internet, pode-se constatar
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que a redução da carga tributária incidente sobre o automóvel com motor elétrico já

foi implementada por várias unidades da Federação.

Previsto no art. 155 da Constituição da República, o IPVA é um imposto cuja

instituição encontra-se na órbita de competência do Estado.

Em Minas Gerais, foi editada a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o

fato gerador, a base de cálculo, as alíquotas e os casos de isenção e de

parcelamento do imposto. Observe-se que a referida norma jurídica estabeleceu a

alíquota de 4% do IPVA para os veículos de uso misto e os utilitários e de 3% para

caminhonetes de carga e furgão, sendo que a alíquota de 1% para automóveis com

motor elétrico realmente constitui incentivo para o desenvolvimento tecnológico e

para a opção, pelos consumidores, por esse sistema de propulsão veicular.

Não há que falar em perda de receita ou mesmo em limitação para a

implementação das medidas aqui cogitadas em face do disposto na Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000, uma vez que o Estado de Minas Gerais,

atualmente, não arrecada nenhum recurso relativo à propriedade de veículos movidos

a eletricidade.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Zezé

Perrella. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 956/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.040/2010

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na hipótese que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Será cassada a eficácia da inscrição, no cadastro de contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

do estabelecimento que adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender derivados
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de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado

carburante e demais combustíveis líquidos carburantes em desconformidade com as

especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente.

Art. 2º - A desconformidade referida no art. 1º será apurada na forma estabelecida

pela Secretaria de Estado de Fazenda e comprovada por meio de laudo elaborado

pela Agência Nacional do Petróleo ou por entidade por ela credenciada ou com ela

conveniada.

Art. 3º - A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS

inabilita o estabelecimento à prática de operações relativas à circulação de

mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal

e de comunicação.

Art. 4º - A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS,

prevista no art. 1º, implicará aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em comum ou

separadamente, do estabelecimento penalizado:

I - o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo que em

estabelecimento distinto daquele;

II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo

ramo de atividade.

Parágrafo único - As restrições previstas nos incisos I e II do art. 4º prevalecerão

pelo prazo de cinco anos, contados da data de cassação.

Art. 5º - O Poder Executivo divulgará no diário oficial dos Poderes do Estado a

relação dos estabelecimentos comerciais penalizados com base no disposto nesta lei,

fazendo constar os respectivos Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - e

endereços de funcionamento.

Art. 6º - As disposições desta lei aplicar-se-ão aos supermercados e afins que

tenham como atividade adicional a revenda de combustíveis e demais derivados de

petróleo, conforme definida na legislação federal.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição tem como meta intimidar a adulteração de
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combustível, tão constante em nosso Estado. A adulteração se caracteriza pela

adição irregular de qualquer substância, sem recolhimento de impostos, com vistas à

obtenção de lucro. A gasolina pode ser adulterada de várias maneiras, sendo as mais

comuns a adição de álcool acima da quantidade determinada pelo governo e a

mistura irregular de solventes. A vítima imediata da adulteração é o consumidor que

abastece seu veículo com esse combustível. O combustível que não esteja de acordo

com as especificações estabelecidas pelas portarias e resoluções da Agência

Nacional do Petróleo pode danificar o motor e outros componentes do veículo,

mesmo que o problema seja percebido em longo prazo, quando se torna impossível

demonstrar quando e como o dano foi causado. Entre outros possíveis prejuízos

causados ao veículo pelas adulterações, o combustível adulterado tende a aumentar

a emissão de poluentes causando prejuízos à saúde da população e ao meio

ambiente. A prática criminosa também é responsável por danos ao veículo, como

perda de potência e aumento do consumo. A gasolina adulterada ataca o tanque e a

bomba de combustível, além de derreter borrachas e diminuir o desempenho do

carro. Além de ser uma prática ilegal, todos perdem com a adulteração já que a

fraude reduz a arrecadação de impostos, o que gera prejuízo para toda a sociedade e

também para empresários que prezam pelo combustível de qualidade em seus

estabelecimentos. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para

aprovação desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Delvito

Alves. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.845/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.041/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac -, com sede no Município de Minas Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Minas Novas.

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.
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Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no

Município de Minas Novas.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade o auxílio aos Poderes Judiciário e Executivo, no que tange às ações

ligadas à readaptação dos sentenciados e presidiários, contribuindo também com a

Justiça quanto à execução da pena, através especialmente da assistência à família,

da realização de atividades de educação, da promoção da saúde, do bem-estar, da

profissionalização e da reintegração social dos condenados, da realização de

pesquisas psicossociais, da realização de atividades recreativas e espirituais, de

modo a tornar a sociedade justa, humana e igualitária.

A referida Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua

diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções, e desenvolve importante trabalho de afirmação das ações de

desenvolvimento social, humanitário e de inclusão social, tornando-se justa a sua

declaração de utilidade pública.

Pelo mérito deste projeto, conto com o apoio dos nobres colegas da Casa

Legislativa mineira para sua aprovaçao.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.042/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Banco da Solidariedade - Bansol -,

com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cristã Banco da

Solidariedade - Bansol -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Eros Biondini
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Justificação: A Associação Cristã Banco da Solidariedade – Bansol –, com sede no

Município de Montes Claros, foi constituída como pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, com o escopo de prestar assistência social aos moradores da

comunidade em situação de vulnerabilidade.

Na consecução de seu propósito, a instituição desenvolve atividades voltadas à

proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice; ao

amparo de pessoas carentes; à promoção de assistência educacional e de saúde; à

integração de seus assistidos no mercado de trabalho; à recuperação de

dependentes de álcool e de outras drogas; à luta pelo direito à moradia, por meio da

construção, da reforma ou da aquisição de casa própria; à preservação do meio

ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável.

Tendo em vista a importância do trabalho realizado pela Bansol, contamos com a

anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o

título de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.043/2010

Dispõe sobre a reserva de vagas para egressos do sistema socioeducativo nas

contratações para prestação de serviços com fornecimento de mão de obra à

administração pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nos editais de licitações promovidas por órgãos e entidades da

administração pública do Estado para a contratação de prestação de serviços que

prevejam o fornecimento de mão de obra, constará obrigatoriamente cláusula que

assegure reserva de vagas para egressos do sistema socioeducativo, excluindo-se do

disposto nesta lei os serviços de segurança.

Parágrafo único - Será de no mínimo 2% (dois por cento) a quantidade de vagas

reservadas para egressos do sistema socioeducativo.

Art. 2º - A reserva de vagas de que trata esta lei será assegurada até três anos

após o cumprimento pelo adolescente da medida socioeducativa.
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Art. 3º - Nas renovações dos contratos celebrados, será observada a quantidade de

vagas reservadas.

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: O cumprimento de medida socioeducativa tem por objetivo a alteração

da conduta do adolescente. Para tanto, há que melhorar também o contexto no qual

ele estava inserido. Cabe ao poder público e à sociedade, de forma ampla, contribuir

para a mudança da realidade dessas pessoas em formação. Além dos aspectos

subjetivos que são trabalhados no decorrer da internação, questões concretas e de

sobrevivência são fundamentais. Dessa forma, ao devolver o egresso à convivência

social e comunitária, é preciso que se lhe provejam condições de vida dignas. A

inclusão no mundo do trabalho é condição primordial para que o adolescente que

cometeu ato infracional altere sua conduta. O encaminhamento do jovem para cursos

profissionalizantes durante o cumprimento da medida socioeducativa ou após seu

desligamento é reconhecidamente necessário. No entanto, muitas vezes tal

profissionalização e capacitação torna-se inócua, pois não raro os jovens, mesmo

capacitados, não conseguem ingressar no mercado de trabalho, mormente aqueles

que carregam consigo o estigma de egressos do sistema socioeducativo. Diante do

exposto, a garantia de postos de trabalho para egressos do sistema socioeducativo

contribuirá sobremaneira para seu processo de reinserção social, pois lhes será

concedida a oportunidade de iniciarem sua vida profissional em atividade digna.

- 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 5.044/2010

Altera a Lei nº 19.084, de 21 de julho de 2010, que declara de utilidade pública a

Associação Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves, com sede no

Município de Conceição de Ipanema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A ementa da Lei nº 19.084, de 21 de julho de 2010, que declara de utilidade

pública a Associação Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves, com sede no
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Município de Conceição de Ipanema, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Declara de utilidade pública a Associação Regional Escola Família Agrícola

Margarida Alves, com sede no Município de Simonésia.”.

Art. 2º - O art. 1º da Lei nº 19.084, de 21 de julho de 2010, que declara de utilidade

pública a Associação Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves, com sede no

Município de Conceição de Ipanema, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional Escola Família

Agrícola Margarida Alves, com sede no Município de Simonésia.”.

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Padre João

Justificação: No dia 21/7/2010, foi sancionada a Lei n° 19.084, que declara de

utilidade pública a Associação Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves,

com sede no Município de Conceição de Ipanema. Por conta de erro material no

parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça da ALMG, foi apresentada

uma emenda ao projeto, alterando a sede da Associação para o Município de

Conceição de Ipanema, entretanto, conforme toda documentação apresentada

juntamente com o projeto, que recebeu o nº 3.714/2009, a sede da entidade fica

localizada no Município de Simonésia.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.045/2010

Declara de utilidade pública a Associação da Comunidade de São José, com sede

no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Comunidade de São

José, com sede no Município de Esmeraldas.

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.
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Ivair Nogueira

Justificação: A Associação da Comunidade de São José, com sede no Município de

Esmeraldas, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, legalmente constituída. Tem

por finalidades trabalhar pelo desenvolvimento da agricultura, pela melhoria do nível

de vida e do bem-estar em sua área de atuação; congregar órgãos e pessoas

interessadas em melhorar as condições socioeconômicas da comunidade; coordenar

obras e movimentos sociais, culturais e educacionais e assistenciais dos moradores,

promovendo ações que visem ao interesse comunitário e desenvolvendo projetos de

capacitação, profissionalização e geração de emprego e renda para a população

assistida.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.046/2010

Institui diretrizes para a elaboração de programa de concessão de isenção nas

taxas estaduais devidas no decorrer do processo de habilitação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam estabelecidas as diretrizes para a elaboração de programa

governamental que vise possibilitar o acesso de pessoas de baixo poder aquisitivo ao

processo de aprendizagem e habilitação necessária para a condução de veículos

automotores.

Art. 2º - A aplicação das regras e condições aqui estabelecidas se dará para que,

de forma facilitada e menos dispendiosa, possam os cidadãos abrangidos pelo

programa obter a primeira carteira nacional de habilitação - CNH nas categorias A, B,

e AB e, na hipótese de nova classificação, nas categorias C e D.

Art. 3º - Para os efeitos desta lei, consideram-se pessoas de baixo poder aquisitvo

aquelas que:

I - possuam renda familiar mensal bruta igual ou inferior a dois salários mínimos
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vigentes na época do requerimento;

II - estejam matriculadas na rede pública de ensino e que comprovem bom

desempenho escolar;

III - sejam egressas e liberadas do sistema penitenciário.

Art. 4º - Por meio deste programa, os candidatos terão isenção das taxas relativas:

I - à inscrição para exame de habilitação;

II - ao exame de legislação ou repetência;

III - à expedição de licença de aprendizagem;

IV - ao exame de direção ou repetência;

V - à expedição da carteira definitiva.

Art. 5º - Por meio de incentivo fiscal, poderão os centros de formação de condutores

- CFCs - ofertar gratuitamente às pessoas listadas no art. 3º desta lei os cursos

teóricos e práticos necessários para a habilitação de condutores.

Art. 6º - A concessão dos benefícios a que se refere esta lei não exime o

beneficiário da realização de todos os exames necessários e indispensáveis para a

habilitação na categoria pretendida, devendo ser observadas as disposições da Lei nº

9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Art. 7º - Além da observância de todos os requisitos para obtenção de habilitação,

previstos no art. 140 do CTB, o candidato a ser beneficiado por esta lei deverá

comprovar domicílio no Estado.

Art. 8º - O disposto nesta lei não se aplica às pessoas que tenham cometido crimes

na condução de veículo automotor, previstos no CTB, com sentença penal

condenatória transitada em julgado.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: A falta de qualificação de inúmeros cidadãos tem impossibilitado a

inserção destes no mercado de trabalho. Sabe-se que a carteira nacional de

habilitação - CNH - tem sido um valioso instrumento de qualificação profissional, além

de ser uma realização pessoal e social. Por outro lado, os altos custos e taxas para

obtenção de uma CNH tem inviabilizado em muitos casos, a devida habilitação, em
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especial para aqueles cujo poder aquisitivo é menor ou as vicissitudes da vida os

colocam em desvantagem social. Assim, é muito importante a proposição ora

apresentada, uma vez que permite que pessoas de baixo poder aquisitivo, jovens de

escola pública e cidadãos provenientes do sistema prisional possam obter a isenção

das taxas cobradas pelo Detran-MG, relativas aos testes e confecção da carteira de

habilitação, o que em muito já auxiliará na redução dos elevados custos que

envolvem o processo de habilitação.

O mesmo raciocínio se aplica à eventual gratuidade dos cursos teóricos e práticos

ministrados pelos centros de formação de condutores - CFCs. Vale ressaltar que a

concessão de isenção das taxas devidas ao Detran-MG no processo de habilitação

não sobrecarregaria o orçamento do Estado, ao passo que a melhor qualificação do

cidadão poderia facilitar a sua inserção no mercado de trabalho, o que, indiretamente,

beneficiaria o poder público. Outrossim, a implementação das diretrizes ora

apresentadas reduziria o número de acidentes de trânsito, uma vez que qualificaria e

habilitaria condutores que hoje, sabemos, em razão do alto custo que envolve o

processo de habilitação, conduzem veículos automotores sem a habilitação

necessária, em especial nas cidades do interior de Minas. Vale mencionar, por fim,

que programa semelhante já existe em outros Estados da Federação, a exemplo da

Lei nº 13.369, de 2007, do Estado de Pernambuco, não se olvidando dos benefícios

que tal programa vem propositando a população desse Estado.

Em suma, pelos motivos expostos, é evidente a importância da implementação

dessas diretrizes, pois será sem sombra de dúvidas um grande avanço social.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.047/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fronteira 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 Fronteira o

imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na Fazenda

Pântano, no Município de Fronteira, registrado sob o nº 15.788, a fls. 266 do Livro 3-
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AY, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Frutal.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma área pública de lazer.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Zé Maia

- 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 5.048/2010

Declara de utilidade pública a Creche Novo Lar, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Novo Lar, com sede no

Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Creche Novo Lar, fundada em 27/5/97, é uma instituição de direito

privado, que exerce atividades filantrópicas, de natureza associativa, sem fins

lucrativos. Desenvolve importantes trabalhos na área social, tendo como finalidade

amparar e educar crianças sem recursos financeiros, combatendo a fome a pobreza.

A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento regular,

atendendo, dessa forma, os requisitos legais. Por sua importância, contamos com o

apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.049/2010
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Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Defesa do Consumidor de

Alfenas e Região, com sede no Município de Alfenas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Defesa do

Consumidor de Alfenas e Região, com sede no Município de Alfenas.

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

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação de Proteção e Defesa do Consumidor de Alfenas e

Região, com sede no Município de Alfenas, é sociedade civil, sem fins lucrativos, que

desenvolve importante trabalho voltado para a defesa do consumidor.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntárias. A Associação está em pleno e regular

funcionamento há mais de cinco anos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

Defesa do Consumidor, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.051/2010

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, as alienações de 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 de 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. 1° da Resolução n°, de de d e 2010)

* - A tabela a que se refere o art. 1º da Resolução nº .... , de de de 2010, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 2.12.2010.
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Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2010.

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.802/2010, do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. João Roberto Leodoro (Mestre) por sua eleição para o

cargo de Presidente da Câmara Municipal de Caratinga. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 6.803/2010, do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Escola Estadual Menino Jesus de Praga pela conquista

do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar, classificada em 1º lugar no

Estado e estando entre as seis finalistas indicadas ao título Destaque Brasil. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 6.804/2010, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja reiterado o apelo

feito em agosto deste ano ao Presidente do Tribunal de Justiça para que seja

instalado um juizado especial no Aeroporto Internacional Tancredo Neves. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.805/2010, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas a que se desenvolva

programa governamental de incentivo fiscal aos centros de formação de condutores

no Estado para que forneçam gratuitamente a pessoas de baixo poder aquisitivo,

jovens de escola pública e cidadãos provenientes do sistema prisional os cursos

teórico e prático necessários para habilitação de condutores, bem como isente esses

candidatos das taxas de expediente do processo de habilitação. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 6.806/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte

- Assprom - pelos 35 anos de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.807/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com as Lojas Edmil pelos 30 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 6.808/2010, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao Ten.-

Cel. PM Jorge Dias Junior, Diretor do Hospital da Polícia Militar do Estado, pedido de

informações sobre a não utilização, até este momento, dos novos leitos do CTI desse

hospital. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.809/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada cópia das notas taquigráficas da 28ª Reunião Ordinária dessa

Comissão ao Desembargador Gercino José da Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional

e Presidente da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, para tomada

de providências quanto às violações de direitos humanos decorrentes da

desapropriação de imóveis visando à implantação do Parque Estadual Serra Negra

em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, e que o tema seja colocado em pauta

nas reuniões da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo.

Nº 6.810/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Ministério Público da Comarca de Itamarandiba cópia das notas

taquigráficas da 28ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

para que sejam concedidos aos moradores da região do Parque Estadual da Serra

Negra os benefícios previstos na Lei nº 11.020, de 1993. (- Distribuídos à Comissão

de Política Agropecuária.)

Nº 6.811/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça cópia das notas taquigráficas da 2ª

Reunião Especial dessa Comissão e pedido de providências para averiguar denúncia

da Sra. Osana Silva Rodrigues, a qual responsabiliza o Sr. Antônio Carneiro, Juiz da

Vara de Execuções Criminais de Sete Lagoas, por maus tratos causados a seu irmão,

o apenado Nilson Agno da Silva, já falecido. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 6.812/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Defensoria Pública-Geral cópia das notas taquigráficas da 28ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para designação de

Defensores Públicos, a fim de se deslocarem para a Comarca de Itamarandiba e
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trabalharem na interposição de ações de regularização de posse dos moradores da

região do Parque Estadual de Serra Negra. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.813/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Governador do Estado pelo anúncio feito pelo Sr.

Robson Lucas da Silva, Secretário Adjunto de Defesa Social, de que o Poder

Executivo mineiro assinará, este ano, o termo de adesão ao Plano de Ações

Integradas para a Prevenção e o Combate à Tortura no Brasil - Paict.

Nº 6.814/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Procuradoria-Geral do Ministério Público pedido de providências para abertura de

procedimento destinado a investigar denúncia de cobranças de taxas para aplicação

de provas nas escolas da rede pública estadual de ensino no Município de

Diamantina.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação,

de Assuntos Municipais, de Cultura, de Meio Ambiente, do Trabalho, de Turismo, de

Política Agropecuária e de Saúde e dos Deputados Sebastião Costa, Tiago Ulisses,

Alencar da Silveira Jr. e Mauri Torres.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos da 4ª

Série do Colégio Alumnus, do Bairro Fernão Dias.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

funcionários, convidados, telespectadores da TV Assembleia, boa-tarde.

No momento em que a saúde em todo o País clama por socorro, com frequente

exibição pela mídia de cenas de abandono dos que precisam de atendimento do

serviço público, não poderia eu me furtar à oportunidade de fazer aqui um elogio ao

Governador Antonio Anastasia e ao Secretário de Saúde, Antônio Jorge de Souza

Marques, por tudo que têm feito pela saúde deste Estado.

Quero destacar, no entanto, o magnifico projeto de urgência e emergência na

saúde, desenvolvido no Norte de Minas, que vem merecendo a atenção de
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autoridades de saúde de países como a França e a Espanha e servido de modelo

para especialistas em saúde desses países. A Rede Regional de Urgências foi

implantada no Norte de Minas a partir de janeiro de 2009, integrando 86 Municípios e

beneficiando 1.600.000 pessoas. Desde então, esses Municípios trabalham de forma

integrada, sob um só comando, com indicadores e linguagem única, de modo a que

toda a estrutura gire em torno do paciente. O modelo adotado é pioneiro no País e

impressionou recentemente uma comitiva composta por profissionais de saúde da

França e da Espanha que visitou a região, conforme destacou o jornal “Hoje em Dia”

em sua edição do dia 19 último. Os especialistas estiveram em Montes Claros e

Pirapora e elogiaram o poder de solução do sistema implantado, motivo de orgulho

para nós, mineiros. Importante é ressaltar que já foram montados CTIs em Montes

Claros, Brasília de Minas, Pirapora e Taiobeiras, já em funcionamento. Janaúba será

o próximo Município a receber um CTI. É, portanto, elogiável a ação do Estado pela

melhora da saúde numa região tão densamente povoada, com vários bolsões de

pobreza. O crédito desse trabalho há de ser dado ao governo do Estado e ao nosso

Secretário de Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques.

Soma-se à iniciativa desse projeto pioneiro no Brasil também um trabalho constante

e uma grande preocupação desse Secretário na busca de uma evolução segura nos

métodos do atendimento de urgência e emergência naquela região, com possibilidade

de ser estendido a outras partes do Estado. A visita dos europeus ao Norte de Minas

faz parte do acordo firmado entre os governos de Minas e da França, o qual prevê a

cooperação entre um hospital universitário da França e o Samu Macro Norte, para

troca de experiências. Por esse acordo, Minas contribui para o conhecimento em

urgência e emergência em formato de rede e os franceses vão qualificar os mineiros

no enfrentamento de catástrofes.

Quero destacar também as ações do governo promovidas pelo nosso Secretário de

Saúde no combate à dengue, através do Programa Estadual de Controle Permanente

da Dengue, lançado, em outubro, pelo Governador Antonio Anastasia. É um conjunto

de ações que congrega Exército, Aeronáutica, Ministério da Saúde, prefeituras e

sociedade, além de diversos parceiros no enfrentamento à ameaça da epidemia, com

objetivo de reforçar a mensagem de que é preciso atenção constante aos riscos da
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doença, tornando o combate ao mosquito um hábito cotidiano.

Embora as ações de combate aos focos do mosquito venham sendo realizadas

durante todo o ano, devemos estar atentos ao fato de ser este um período de

temperaturas mais altas e de chuvas intensas, quando a circulação do mosquito é

maior, e é preciso intensificar o trabalho. Por isso, cerca de 400 profissionais e

voluntários atuam nos Municípios para combater os focos do mosquito. O governo de

Minas investirá no programa R$60.000.000,00 do Tesouro do Estado até junho de

2011.

No último final de semana, Belo Horizonte e Municípios da Região Metropolitana

receberam a força-tarefa com ações de mobilização do cidadão: eliminação dos focos

do mosquito; atuação do Dengue Móvel, que percorre bairros trocando latas, garrafas

“pets” e pneus por 45 mil cadernos e 125 mil borrachas e lápis; instalação do

Dengômetro, espaço de convivência e acesso a informações sobre a dengue com

objetivo de alertar sobre a importância da participação de todos na prevenção e no

controle da dengue.

Essa luta envolve hoje setores do esporte e da cultura no Estado para dar suporte

ao programa de combate à dengue. Temos de reconhecer todo o esforço do governo

nessa questão, que já aflige outros Estados, e destacar o desempenho do Dr. Antônio

Jorge de Souza Marques, nosso Secretário de Saúde, no seu excelente trabalho à

frente dessa Secretaria.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, no combate à dengue é preciso

que todos colaborem para a eliminação dos focos. Não adianta eu ou você cuidarmos

de nossa casa ou de nosso terreno se o vizinho deixa pneus, garrafas ou latas

abertas com água para que o mosquito coloque seus ovos. A dengue não é

brincadeira, ela mata. Eu, o Prefeito de Caetanópolis, os Vereadores Marquinho e

Osmar estivemos com o Secretário de Saúde e o lembramos da urgência de uma

atuação, de uma força-tarefa nesse Município, já que foi constatado que é o único

Município de Minas Gerais com alto foco de dengue. De pronto, o Secretário Antônio

Jorge mobilizou toda a equipe e disponibilizou recursos para implementação e

atuação no combate ao mosquito da dengue de forma eficaz no Município. Combater

o mosquito da dengue é tarefa de todos, pois ele está ceifando vidas não apenas em
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Minas Gerais, mas em toda a Federação. Vamos unir-nos e declarar guerra à

dengue, ao mosquito “Aedes aegypti”. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, alunos que nos prestigiam nesta tarde de terça-feira, é

uma alegria muito grande recebê-los aqui, para que acompanhem o trabalho dos

Deputados, que defendem os interesses do povo mineiro. Quero cumprimentar

também a Diretora e os professores do colégio, dando-lhes boas-vindas a esta Casa.

Caríssimos Deputados e Deputadas, amigos da TV Assembleia, ocupo a tribuna

para prestar uma homenagem muito significativa, e não poderia ser de outra forma.

Quero prestar homenagem à nossa TV Assembleia, que hoje, debutando, completa

15 anos de profícuo e contínuo trabalho prestado ao povo mineiro. Eu não poderia

deixar passar despercebida esta importante data para o Parlamento mineiro e para

todos os que acompanham os interesses maiores do desenvolvimento do

Parlamento, através das ações parlamentares e das nossas audiências públicas

internas e externas, demonstrando a importância da Casa para todo o Estado. Esse

importante veículo de comunicação é para nós, mineiros, e para nós, parlamentares,

um grande orgulho, pois veicula transparência, ética e informação.

Criada para facilitar aos cidadãos o acompanhamento dos trabalhos da Assembleia

Legislativa, a TV Assembleia foi a primeira emissora legislativa criada após a

publicação da Lei nº 8.977, de 1995, que regulamenta o serviço de TV a cabo no

Brasil. Exatamente no dia 30/11/95, entrava em operação o Canal 40 em Belo

Horizonte, hoje Canal 11. À época, eram duas horas e meia de programação

contendo basicamente reprises de reuniões do Plenário.

A partir de 1996, a nossa TV Assembleia experimenta um grande crescimento,

atingindo 12 horas de programação e apresentando os primeiros programas gravados

e editados. Essa tendência se confirmou em 1997, quando passou a ter uma grade

básica de programas, muitos dos quais produzidos em estúdio, como debates e

entrevistas especiais.

Já em 1998, a TV Assembleia chega ao satélite, o que lhe permite alcançar todas
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as regiões do Estado. Passa, assim, a transmitir 17 horas de programação, incluindo

documentários e programas especializados nas áreas do direito, da política e da

cultura. Nesse ano, faz sua primeira grande cobertura das eleições, iniciando um

projeto que a transforma em referência no jornalismo político. Em 1999, diversifica

ainda mais a sua grade de programas, agora com 18 horas diárias, consolidando o

processo de expansão para o interior do Estado de Minas Gerais.

A partir de 2000, a TV Assembleia se firma como a emissora do Parlamento, da

política e das eleições. Faz uma cobertura histórica do pleito municipal desse ano e,

em seguida, das eleições de 2002, marcando sua presença em mais de 200, 250

Municípios, à época, que puderam acompanhar os trabalhos do Parlamento mineiro.

É com enorme satisfação que testemunhamos essa virada bonita da história do

Parlamento mineiro e constatamos o quão importante foi para restabelecer, acima de

tudo, a transparência na política, principalmente de todas as ações irmanadas pelos

representantes do Estado na defesa dos seus ideais e de suas regiões, que

acompanham o trabalho do Parlamento. A vida do Parlamento consiste certamente

no conhecimento de todos os que querem, no dia a dia, saber o que acontece na

Casa Legislativa.

Não poderia deixar de registrar nos anais deste Parlamento a importância desse

meio de comunicação que hoje se tornou uma das maiores referências políticas de

Minas Gerais e do Brasil. Sabemos quão notória tem sido a participação da TV

Assembleia em todos os cantos, na cobertura de audiências públicas, nas últimas

eleições presidenciais e em atividades cívicas, sociais e culturais. Ela tem

desempenhado papel importantíssimo no dia a dia deste Parlamento e na verdadeira

cidadania. Quero destacar com saudade a época da Presidência do Deputado

Agostinho Patrus, que abriu um momento histórico para todos nós, e o esforço

concentrado do ilustre Deputado Alencar da Silveira Jr., que tanto fez para concretizar

o seu projeto, que é hoje uma realidade do povo mineiro.

Quero saudar e homenagear o caríssimo Diretor de Rádio e TV, Rodrigo Barreto de

Lucena, e, na sua pessoa, cumprimentar todos os valorosos e incansáveis servidores

da TV Assembleia - cinegrafistas, toda a equipe de jornalismo, rádio e TV -, que

procuram demonstrar com exatidão e transparência o que acontece nesta Casa
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Legislativa. Quando viajamos pelo interior, temos oportunidade de ver a população

ligada no Canal 11, acompanhando as ações desta Casa. Por intermédio da fala dos

Deputados e das Deputadas e da presença de convidados nas audiências públicas,

Minas Gerais presta contas a todas as regiões. Vivenciamos nesta tarde uma página

bonita e importante, a comemoração dos 15 anos da TV Assembleia, que, embora

jovem, tornou-se referência nos meios de comunicação do Brasil. Quero saudar e

abraçar todos que se dedicaram à construção desse projeto extraordinário que, no dia

a dia, tem a sua credibilidade aumentada com os avanços na sua tecnologia, com o

trabalho altamente qualificado dos nossos repórteres, com uma equipe incansável,

que não mede esforços para mostrar com exatidão, em tempo real, todas as ações

desenvolvidas por este Parlamento.

Vale a pena um parlamento com uma TV como a TV Assembleia. Ouvimos isso de

todos os Deputados que compareceram aqui para testemunhar a exatidão, precisão,

seriedade e transparência dessa jovem aniversariante que hoje completa 15 anos.

Destaco o papel extraordinário, de parceria, do Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente desta Casa, que cuidou para que o espaço da TV Assembleia, nosso meio

de comunicação, fosse garantido. Ter a TV Assembleia em seu Município é hoje uma

exigência do povo mineiro. Em Ouro Fino, minha terra natal, temos o privilégio de ter

a TV Assembleia para acompanharmos o trabalho desenvolvido pelo seu Deputado,

que defende os interesses da região, como também o de todos os Deputados que se

norteiam por seus compromissos aqui em defesa de suas regiões.

Então, neste momento, Sr. Presidente, quero me unir a todos que têm dado a

qualificação excepcional à nossa TV, ao nosso jornalismo.

Ouço, não apenas em Belo Horizonte, mas por onde temos andado, principalmente

na nossa região, o Sul de Minas, o reconhecimento da excelência da TV Assembleia

na cobertura das reuniões de comissões, dos debates públicos, dos cursos para

Vereadores e gestores públicos. Essa ação, sem dúvida, tem sido uma verdadeira

sementeira do conhecimento jurídico e legislativo. A Escola do Legislativo tem

conduzido, de forma excepcional, esses cursos, mostrando a Vereadores e Prefeitos

o seu verdadeiro papel. Além de ouvir os parlamentares, ela tem tido um

extraordinário papel na cidadania do povo de Minas Gerais.
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Sinto-me feliz ao celebrar com a nossa TV Assembleia e com todos aqueles que

acreditam, como eu acredito, que a imprensa falada e escrita é uma ferramenta

extraordinária. A felicidade é maior para nós, pois a ferramenta da nossa Casa

completa seu aniversário de debutante. Quero afirmar que esperamos muito mais

dela. Esperamos o avanço da tecnologia, das informações, dos seus funcionários

qualificadíssimos e de todos os que têm demonstrado o verdadeiro papel da TV, do

rádio e a importância de Minas para o Brasil.

Sr. Presidente, Deputado José Henrique, faço essas considerações, como já

fizemos por escrito, para que fiquem registradas nos anais deste Parlamento.

Realizaremos uma discussão no próximo ano objetivando a expansão da TV

Assembleia para os 853 Municípios do Estado. Esperamos que todo o povo mineiro,

todas as cidades de Minas, as mais longínquas, de todas as regiões e a Capital

participem efetivamente do que acontece nesta Casa. Sabemos da importância do

Poder Legislativo. Vamos iniciar uma nova legislatura no próximo ano e contamos

com a TV Assembleia, que nos acompanha, que traz e traduz a seriedade de todas

as manchetes sem sensacionalismo, levando ao eleitor, ao telespectador o que ele

quer ouvir, saber e conhecer. Por meio das reuniões especiais, de homenagem a

tantos benfeitores e por tantas outras ações, o telespectador quer conhecer o que

temos feito. Realmente a nossa TV Assembleia tem um papel extraordinário.

Caríssimo Diretor Rodrigo Lucena, por intermédio de quem abraço todos os que

têm trabalhado para que esse veículo se torne importantíssimo para a comunicação

de Minas. A TV Assembleia já extrapolou para outros Estados justamente pela sua

credibilidade e pelo seu jornalismo sério, preciso, que possibilita verdadeira

cidadania. Parabéns, TV Assembleia, pelos 15 anos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero

socializar a agenda que tivemos ontem em Governador Valadares. Aproveito para

parabenizar nossa colega, hoje Prefeita, Deputada Elisa Costa, pelo evento de

ontem.

Foram apresentadas propostas após discussões com vários setores do Município

de Governador Valadares, como o comercial, o empresarial e o da sociedade civil, ou
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seja, as prioridades e o que é essencial para o Município em curtíssimo, médio e

longo prazos. Foram convidados todos os Deputados Federais e Estaduais votados

na região, e, a partir daí, o governo municipal apresentou prioridades aos Deputados

e verificou qual a contribuição que cada um teria a oferecer, fazendo interlocução com

os governos federal e estadual. Cada grupo ficou responsável por uma tarefa. Vários

Deputados participaram, outros mandaram representantes, mas o importante é que

prevaleceu a prioridade do povo de Governador Valadares.

O partido político é muito importante. Sou uma pessoa partidária, porque entendo

que o partido político é o único instrumento de acesso aos Poderes Executivo e

Legislativo. O partido possui a função de direcionar os mandatos, e a capacidade de

reunir lideranças de diversos partidos é muito importante. E foi o que conseguiu em

Governador Valadares a Prefeita Elisa Costa, que mostrou, com identidade partidária,

a necessidade do povo e a busca de qualidade de vida aos valadarenses e à região.

Portanto, os nossos cumprimentos e os nossos parabéns à Prefeita Elisa Costa e a

toda a equipe. Reconhecemos a importância dos Deputados que participaram da

discussão com desprendimento e disposição para apoiar o governo. A Prefeita Elisa

Costa está no comando, e é dever de todas as forças políticas contribuirem, porque a

liderança política tem total compromisso com o povo e com o bem comum. Não pode

haver vaidade nem, muito menos, a crença de que quanto pior, melhor. Há pessoas

que se colocam como lideranças políticas e que sempre apostam em quanto pior,

melhor, criando oportunidades para ocupar o poder. Entretanto, após quatro anos, a

mortalidade aumenta por deficiência na segurança, na saúde ou em outros setores,

como o habitacional, quando não se tem moradia digna, causando ao povo ainda

mais sofrimento. As pessoas que partem desse pressuposto - de quanto pior, melhor

- nunca serão lideranças de fato, muito menos lideranças políticas, porque, por

natureza, a verdadeira e autêntica liderança aglutina forças para o bem e contribui

com uma série de ações para a garantia do bem comum. O próprio comportamento é

negação de liderança, sobretudo de liderança política.

Voltei feliz de Governador Valadares após essa compreensão. Estavam presentes o

Deputado eleito Bonifácio Mourão, o Sr. Hélio Gomes e o Sr. Leonardo Monteiro,

representando a nossa bancada. Estavam lá com o espírito de contribuir para o
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governo, com uma série de ações indispensáveis para garantir a qualidade de vida do

povo de Governador Valadares. O exemplo que citei mostra que, quando existe

interesse, quando existe o despojamento das vaidades pessoais, as coisas dão certo,

acontecem. Socializo-me aqui. Estive no Rio de Janeiro há 15 anos, pela primeira

vez, Deputado Getúlio Neiva, e, de repente, quando estávamos na praia, apareceram

pessoas com revólver na mão. Foi aquele alvoroço, em plena praia de Copacabana.

Por outro lado, estive no Rio de Janeiro novamente há 30 dias, onde foi possível

percorrer as ruas de maneira tranquila, atravessar túneis a pé, à noite. E, de repente,

vem tal reação, violenta, porque, de fato, estão acuados. Então, quando há boa

vontade, interesse, convergência de todas as forças e a superação de todas as

vaidades, as coisas dão certo. Quem diria, há três anos, que aquela situação do Rio

de Janeiro teria jeito? Todos achavam que era impossível dar um jeito em tal

situação, que nunca haveria solução. O que está ocorrendo no Rio de Janeiro é um

grande exemplo para o mundo. Então, há jeito para muitas coisas, basta despir-se

das vaidades, dos projetos pessoais e ter interesse em promover o bem comum, em

garantir qualidade de vida para a população. Esse é um exemplo para nós, assim

como o que citei, de Governador Valadares. Ou seja, para o que consideramos difícil,

para o que julgamos não haver solução, ela existe, quando há o desprendimento,

quando nos sentamos à mesa prontos para o diálogo. Na busca do bem comum,

surge a solução, o resultado.

Também quero lamentar aqui a situação que vivemos em Minas Gerais, em relação

ao Executivo com o Legislativo, que é crítica. Trata-se do desrespeito do Poder

Executivo pelo Parlamento mineiro. A tramitação dessa resolução externa o grande

desrespeito pelo Parlamento mineiro, tanto pela Oposição quanto pela própria base

do governo. Eu até acho que o desrespeito maior é pela base do governo, porque,

nesse sentido, o Executivo está querendo dizer que a base do governo não é capaz

de assegurar aqui a tramitação de lei que garanta a reforma administrativa, a

adequação do Estado. Então, trata-se de uma ofensa e de um desrespeito maior pela

base do governo. Nós somos contra essa resolução, porque entendemos que é um

absurdo delegar ao Executivo fazer leis, legislar. Isso é um absurdo, é negar a

natureza do parlamento, é negar a nossa missão, a nossa atribuição aqui, nesta



____________________________________________________________________________
74

Casa. Somos pagos, temos uma remuneração, contamos com uma equipe, com uma

estrutura no gabinete para trabalhar, legislar, fiscalizar. Então, quero aqui externar

nossa indignação em relação a essa postura do governo, de sequer permitir a

acolhida de emendas. Uma emenda foi apresentada por mim, ainda na Comissão de

Constituição e Justiça, com vista à construção da resolução. Logo em seguida, na

tramitação, já na Comissão de Administração Pública, essa mesma emenda foi

apresentada pelo Deputado Carlin Moura. O que quer dizer essa emenda? A

dificuldade é impedir, já que o Governo não cede, não abre mão da tramitação da

resolução, pelo menos poderia permitir a esta Casa avaliar, aprovar ou não as leis

que seriam elaboradas, as quais não sabemos quantas são. Sabemos que se trata de

uma resolução, mas quantas leis o Governo elaborará? Dez, quinze, vinte, trinta?

Isso é um comportamento autoritário, típico da ditadura. Já não basta tentar

silenciar parte da imprensa, interferir nos Municípios e ameaçar os Prefeitos? Vem

agora essa ação absurda contra esta Casa. Então, é um grande desrespeito do

Executivo com a Assembleia Legislativa em relação a essa resolução que delega ao

Executivo o poder de fazer o que bem entende, ferindo, sim, no meu entender, a

Constituição quando permite transformar as administrações indiretas. Isso é vedado

pela Constituição.

Aproveito a presença do Líder do Governo neste Plenário para destacar, também, a

grande injustiça do Executivo. O governo federal é, de fato, republicano, dá

tratamento igual a todos os Estados. Acabaram de ser aprovadas no âmbito federal

todas as demandas que o governo Anastasia apresentou. Foi acolhida a demanda da

bancada mineira de Deputados dos mais diversos partidos. Então, o governo federal

acolhe as demandas dos Governadores e dá um tratamento muito especial ao

governo Anastasia. O Deputado Marcus Pestana sabe a quantidade de recursos que

entra para o Estado de Minas Gerais. Agora, os Prefeitos do PT em Minas Gerais não

receberam nada. Houve uma decisão do governo, aprovada aqui nesta Casa por

todos os Deputados, de que o Estado estaria repassando recursos para a

infraestrutura dos Municípios, compensando a perda de receita. Quero dizer,

Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, que a perda de receita ocorreu em todos

os Municípios, não foi só nos do PSDB e do DEM não. Os Municípios governados
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pelo PT tiveram também perda de receita. Isso teria também de ser compensado, o

que foi feito para os outros antes das eleições. Recursos serão pagos aos Municípios,

ainda que não tenha dado tempo de repassar para a infraestrutura. As Prefeituras

tiveram gastos com o projeto, às vezes altíssimos, até entendo como investimento, na

expectativa de receberem os recursos. Apresentaram, então, o projeto, a

documentação, mas não veio nada de recursos. Foram usados eleitoralmente, alguns

na garantia, como que enquadrados, para manifestar o apoio à eleição do Anastasia.

É um grande desrespeito generalizado aqui no Estado com os Prefeitos. O mesmo

ocorre com relação à Assembleia Legislativa. A lei delegada é um caso claro e

explícito desse absurdo.

Por fim, há ainda essa busca incessante de silenciar a imprensa. Às vezes,

consegue-se. Sabemos do esforço dos profissionais de comunicação. Não queria

estar no coração deles, na consciência talvez sim, pois fazem o seu trabalho, mas os

conselhos editoriais cortam tudo. São excelentes profissionais que estão aqui no dia a

dia, cumprindo o seu trabalho, mas, infelizmente, lá nos veículos não são valorizados

porque a grande imprensa está a serviço do governo, do Executivo.

Fica aqui, então, a nossa indignação e a nossa esperança de que um dia tenhamos

aqui em Minas Gerais, a exemplo do que ocorre no nível federal, um governo que

seja, de fato, republicano, democrático, que respeite o parlamento, os Prefeitos, os

Vereadores e, sobretudo, o povo mineiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, prezados colegas Deputados e

Deputadas, todos os que nos acompanham nesta Casa do povo mineiro e os

telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, inicialmente quero fazer uma

breve reflexão sobre o momento que vivemos no País, no pós-eleição. É curioso que,

antes da eleição, você tem uma situação e, no pós-eleição, parece que estamos em

outro país. As bravatas não param, alguns teimam em não descer do palanque, mas

o cidadão está ficando cada dia mais atento, e é importante que isso ocorra. O

cidadão, de fato, detém o verdadeiro poder. O princípio basilar da Constituição diz

que todo poder é exercido em nome do povo e para o povo, e o poder não pode ser
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perdido de vista nas nossas reflexões políticas. Portanto o pós-eleição precisa ser

aproveitado até do ponto de vista pedagógico, para que possamos amadurecer.

Hoje os jornais dão conta de algo preocupante: mais ou menos 20% da população

já não se lembra em quem votou para Deputado Estadual ou Federal. Isso é

preocupante e remete à necessidade de autocrítica de todos. Aí vem aquela velha

história: a classe política ruim parece que está em um país de santos, de cidadãos

perfeitos e plenos. Não. A realidade requer uma reflexão de todos nós,

representantes eleitos e representados, cidadãos. É preciso que se faça a autocrítica.

É preciso que o cidadão, por exemplo, faça uma reflexão sobre aqueles em quem

confiou, não esquecendo aqueles em quem votou. Pelo contrário, ele não deve

apenas lembrar em quem votou, mas também o que lhe foi dito. Por exemplo, foi dito

que o Brasil já cobra das pessoas muitos impostos e que é preciso termos uma

atitude de organizar, fazer uma reforma tributária e com ela racionalizar as relações

entre os cidadãos contribuintes e o Estado. Foi dito também que deveríamos ter um

Estado mais eficiente, para não cobrarmos tantos impostos e gastarmos melhor o

dinheiro público com o povo, e não com a corrupção e a incompetência. Observava-

se o consenso entre todos os candidatos, especialmente os à Presidência da

República. Diziam que havia impostos de mais e que era necessário reduzi-los. Uma

semana depois, vem o governo federal e a equipe da Sra. Dilma tentando ressuscitar

a CPMF, como se fosse algo razoável. Isso é um absurdo e um desrespeito com

todos os cidadãos.

Não bastasse isso, estamos vendo a discussão sobre o salário mínimo, e aí é

quando eu digo que alguns não descem do palanque. Há pessoas do PT falando em

fazer emendas no Congresso e isto e aquilo, mas tudo para inglês ver, demagogia

pura. No mesmo momento que vêm a público e fazem toda uma campanha falando

em criar melhor condição para que o mais pobre tenha melhor poder aquisitivo e em

continuar um trabalho de diminuição das desigualdades sociais, o governo fala em

salário mínimo de R$540,00, como se fosse um grande favor para o cidadão.

Esquecem todos os compromissos com o trabalhador e os aposentados.

Portanto é preciso descer do palanque e enxergar a realidade que está aí, a

realidade de um país que tem muitas desigualdades e, especialmente, muitas
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pessoas fazendo política de uma maneira antes da eleição e de outra maneira depois

dela.

Não aceito isso, não é o meu estilo. Vir fazer proselitismo em cima da situação do

Rio de Janeiro, como se fosse um mar de rosas é no mínimo desrespeitar os milhares

de vidas que ainda são tiradas no dia a dia pelo tráfico de drogas. É uma falta de

respeito para com todo o Brasil, porque o que estamos assistindo só vem demonstrar

claramente a falência do sistema de segurança nacional, que deveria ser integrado.

Quando vemos a polícia subindo os morros do Rio de Janeiro e encontrando

toneladas e mais toneladas de drogas que não foram produzidas nem plantadas ali,

ou melhor, que entraram no Brasil pelas fronteiras brasileiras sem que tivéssemos

nenhum poder de controle sobre isso, significa mexer na ferida, mas não significa a

cura desse câncer. Será que existe algum ingênuo achando que desalojar traficante

do alto do morro do Rio de Janeiro é acabar com o tráfico de drogas no Brasil? Para

que isso aconteça, é preciso uma ação permanente, com investimentos firmes na

segurança pública para o combate do tráfico no Brasil inteiro, especialmente nas

fronteiras.

É preciso parar de fazer pirotecnia e exploração política sobre uma situação de

guerra que não é para ser comemorada, é preciso enfrentar esse problema com

políticas permanentes. Nós vimos, pela televisão, bandos fugindo como ratos. Dizem

que uma boa parte deles fugiu pelo esgoto. E daí? O fato de terem fugido nos dá

alguma esperança de que aposentaram a sua trajetória criminosa? Seria muita

ingenuidade nossa pensar assim.

Neste momento, o risco está se difundindo pelo Brasil inteiro. Ainda bem que a

polícia mineira já fortaleceu a vigilância nas fronteiras do Estado, o que também não

resolve em definitivo esse problema. É preciso um investimento permanente e uma

consequente aplicação do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um dinheiro

constitucional; no entanto, o governo federal para dizer que tem superávit, isto é, que

o dinheiro está sobrando, não o repassa aos Estados ano a ano. Aliás, ele sequer

cumpre o Orçamento. Digo isso para ressaltar que existem problemas graves que

precisam ser enfrentados.

E a saúde como vai? Antes das eleições, vimos que houve um arrefecimento, um
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abrandamento, até de um crítico mordaz do governo federal, Arnaldo Jabor, cineasta

e cientista político. Se é que esse título lhe cabe ou é apropriado para qualquer

cidadão, já que ele não me agrada muito - é como se a política passasse a ser uma

ciência reservada a algumas pessoas. Para mim, a política deve ser o exercício pleno

de cidadania de todo cidadão, sob pena de haver um preconceito contra a política,

coisa que alguns analfabetos políticos ainda tem. Acham que política é algo do qual

temos de nos distanciar. É por isso que a política está cheia de bandidos. Política é

algo que todo cidadão de bem deve exercer de forma plena. O Arnaldo Jabor é um

cidadão preocupado com o Brasil. Sempre lia as suas crônicas, mas notei um

distanciamento da parte dele, que sempre nos trazia algumas críticas mais ferinas

não só ao governo Lula, mas também ao governo Fernando Henrique, na época dele.

Agora ele sumiu.

Até do Caco Barcellos, que sempre faz reportagens nos grotões, nas áreas menos

visitadas pelo dia a dia das câmeras, também há muito não via uma reportagem tão

densa e completa como a que assisti duas semanas depois da eleição. Por isso

parece que se trata de um outro país. Duas semanas depois da eleição, vimos, em

rede nacional, uma reportagem mostrando o caos absoluto na saúde, a miséria do

cidadão brasileiro. E o IBGE, que é dos brasileiros, virou o instituto de um partido

político. Deputado Marcus Pestana, o Presidente Lula proibiu, por decreto, o IBGE de

publicar, como fazia de maneira metódica, científica, suas pesquisas, seus dados dos

censos com informações científicas e não partidárias, sem que antes fosse censurado

pela Presidência da República. E aí, curiosamente, o IBGE publica os dados públicos

do governo federal logo após a eleição, a drástica redução de leitos do SUS no Brasil

inteiro, desmascarando a possibilidade de que a situação crítica da saúde é culpa

desse Prefeito, daquele Governador, desse ou daquele partido. Agora vemos um

caos absoluto no País inteiro, e esses dados foram publicados uma semana depois

da eleição.

Portanto é isso o que eu digo. Antes da eleição, pinta-se um país às custas do

Duda Mendonça, dos marqueteiros de plantão, em que parece até que você está

elegendo o marqueteiro. Depois da eleição, quando já não se precisa de tanta

maquiagem nos candidatos nem nos discursos, fala-se em recriar a CPMF, fala-se no
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salário mínimo de míseros R$540,00, e também podemos enxergar a realidade da

saúde. É esse Brasil que tem de ser passado a limpo.

Temos uma obrigação com o nosso Brasil, porque temos feito a coisa certa em

Minas Gerais, onde os resultados são melhores que na média nacional, em que pese

termos problemas aqui também. No meu entendimento, em Minas Gerais, a exemplo

da grande maioria dos Estados da Federação, estamos atrasados na aplicação da

Emenda nº 29. Mas isso não acontece só aqui, e sim no Brasil inteiro. E o governo

federal, mais uma vez, tem sua parcela de culpa, porque em momento algum o

governo do Sr. Presidente Lula - e, ao que tudo indica, a Sra. Dilma deve seguir a

mesma cartilha - mostra boa vontade para a regulamentação da Emenda nº 29. Sei

com que duras penas o Secretário Marcus Pestana, hoje meu colega Deputado nesta

Casa, enfrentou a Pasta da saúde, com demandas de todos os lados e um orçamento

incapaz de atender a todas elas. Ainda assim, por questão de justiça, é importante

registrar - e digo isso não pela sua presença neste Plenário, porque já o fiz várias

vezes na sua ausência - que essa foi uma das melhores gestões da história de todo o

Estado de Minas Gerais e do Brasil, uma gestão imparcial. Fui e sou colega de V. Exa

- também fui colega na disputa de uma vaga na Câmara Federal -, e o mesmo

tratamento que tive sei que outros colegas meus também o tiveram numa acolhida

sempre solidária de V. Exa. em um trabalho absolutamente imparcial, colocando a

questão da saúde em primeiro lugar. É bem verdade que, pelo seu talento, V. Exa. se

tornou um dos Deputados mais votados em Minas Gerais, e sem dúvida ganha Minas

com isso, ganha a Câmara Federal com isso. Hoje temos lá o Secretário Antônio

Jorge, fazendo um trabalho brilhante.

Antes de concluir, quero fazer justiça. Temos aqui um dos homens históricos da

saúde pública de Minas, o Deputado Carlos Mosconi, homem que idealizou o SUS e

que tem uma trajetória ilibada, exemplo de seriedade e ética. Faço esse registro para

lembrar que temos nomes que reúnem competência técnica e habilidade política para

gerir pastas da saúde e outras secretarias. A escolha é soberana do Governador do

Estado.

Hoje temos a condução muito eficiente e competente do Secretário Antônio Jorge e

a colaboração prestimosa do Secretário Adjunto, que, com certeza, fazem com que a
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Secretaria atenda de maneira plena, em que pesem as condições limitadas pela

ausência de recursos federais e por uma tabela do SUS defasada.

Faço essas lembranças para deixar claro que, como membro do PSDB estadual e

Deputado nesta Casa, entendo que é preciso reunir competência técnica com

habilidade política para fazer gestão pública. Há nomes absolutamente qualificados

exercendo ou que poderão vir a exercer cargos importantes. De nossa parte, não há

restrição a figuras mencionadas, pelo contrário, há orgulho de ter como pares

pessoas como Marcus Pestana, Carlos Mosconi, Antônio Jorge e outros, como Rafael

Guerra, que hoje termina o mandato de Deputado Federal.

Mas não basta o talento de cada um de vocês. É preciso regulamentar a Emenda nº

29, porque a reportagem transmitida em rede nacional pela Rede Globo mostrou ao

Brasil inteiro que nenhum Estado está a salvo, seja ele governado pelo PT, seja pelo

PMDB, seja pelo PSDB. O caos se instalou. O cidadão está morrendo na fila. Talvez

seja uma guerra mais cruel que a do tráfico. Morrem pessoas de bem, sem que nada

se possa fazer, pois não há vaga na UTI. Não adianta pedir mandado judicial, pois

não há a vaga. Só se for feita uma “escolha de Sofia”: tirar uma pessoa da UTI para

colocar outra que o Juiz mandou.

O necessário é mais investimento público, é seriedade, é não ter um discurso na

campanha e outro após ter ganhado a eleição. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

hoje agradeço profundamente ao Vice-Governador eleito, nosso Presidente Deputado

Alberto Pinto Coelho, pela visita que fez a Teófilo Otôni nesse último sábado, para

que, juntos, entregássemos a Comenda Teófilo Otôni, criada em homenagem a esse

grande brasileiro que criou a Companhia de Navegação do Vale do Mucuri, fez a

primeira rodovia de penetração do território brasileiro, a Rodovia Santa Clara, e

iniciou a construção da primeira ferrovia de penetração no território brasileiro, a

Estrada de Ferro Bahia-Minas. Foi uma solenidade bonita, com 30 pessoas

homenageadas. A lei, de autoria minha e do Deputado Alberto Pinto Coelho,

determinou que a Comenda Teófilo Otôni seja entregue, em um ano, na cidade do
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Serro, onde nasceu Teófilo Benedito Ottoni, e, no outro ano, em Teófilo Otôni, cidade

que o criou. O momento é de agradecimento e homenagem às 30 pessoas

destacadas no auditório da Fundação Nacional Nordeste Mineiro - Fenord -, com a

presença do nosso Presidente, hoje Vice-Governador eleito, Alberto Pinto Coelho.

Sr. Presidente, há uma preocupação já levantada pelo caro Deputado Domingos

Sávio. Lembro que há mais de quatro meses fiz um pronunciamento sobre a pesquisa

qualitativa realizada em Minas Gerais, que mostrava claramente que, naquele

instante, 90 dias antes das eleições, 90% dos moradores da Capital não lembravam

em quem votaram para Deputado e, no interior, 70%. Agora, um mês após as

eleições, já temos o resultado: 23% dos mineiros não lembram em quem votaram

para Deputado. Isso me preocupa porque, na verdade, hoje a classe política é

enxovalhada e prejulgada a cada instante, e ninguém julga o eleitor, que nem lembra

em quem votou. Ninguém julga o eleitor que votou por vantagem, por dinheiro.

Outro dia, comentava e olhava a relação dos Deputados votados da minha cidade e

conferia o número de votos com as doações financeiras feitas e por quem - fato muito

interessante. Aliás, aconselho os atuais Deputados a verificar essas prestações de

contas, que agora estão um pouco mais rígidas.

O pessoal está declarando realmente de quem recebeu o dinheiro. Na verdade,

encontrarão coisas estupendas, maravilhosas e situações até cômicas dos

financiadores de campanha, ou seja, daqueles que dão o dinheiro. O mais engraçado

é que sabemos mais ou menos quanto custa uma campanha - aliás, declaramos o

custo dela. Agora sabemos também que muitos empresários e homens ricos não

declaram tudo, especialmente uma parte das campanhas que fazem. Há candidatos

que gastaram R$7.000.000,00 para se tornarem Deputados. Talvez a população não

saiba que ganhamos menos de R$500.000,00 ao longo de quatro anos. Logo, quem

gasta R$7.000.000,00 para chegar até aqui está com uma segunda intenção ou,

então, muita vaidade. Gastar todo esse dinheirão é vaidade demais ou, melhor,

desejo de aparecer. Não é possível que alguém gaste R$7.000.000,00 em três meses

para ganhar R$500.000,00 ao longo de quatro anos. Isso é um absurdo de se

imaginar.

Sr. Presidente, essa reflexão após a eleição me faz ver alguns aspectos
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interessantes. Lembro-me muito bem de pronunciamentos que fiz no princípio do ano,

dizendo que o futuro Presidente da República, seja ele quem fosse - aliás, as

campanhas ainda nem estavam deflagradas -, iria encontrar um país como uma

bomba de efeito retardado, pois ocorreria apagão elétrico, portuário, rodoviário,

ferroviário e aeroviário. Tudo isso está acontecendo. Caro Presidente, quem lê,

pesquisa e busca as notícias sabe que hoje temos de nos preocupar com o que é dito

antes e após as eleições.

Quando vinha hoje de avião de Valadares para Belo Horizonte, pois, em Teófilo

Otôni, infelizmente não pode pousar avião, li esta declaração inteligente do nosso

Presidente Lula: “O socialismo não beneficia os pobres”. Imaginem o Lula dizendo

essa frase. Isso está publicado nos jornais de hoje. Algum tempo atrás Lula disse que

quem não foi comunista na juventude - fui, graças a Deus - não teve uma formação

muito boa, mas quem o é depois dos 40 anos é um tolo, um idiota. Foi o próprio

Presidente da República quem disse isso. Todos dizem que ele é socialista, mas

agora está nos jornais de hoje criticando esse regime e dizendo que não beneficia os

pobres.

Então, há essa nossa preocupação de fazer uma análise política, observar como

tudo acontece e, ainda, com a pesquisa, que demonstra claramente que, um mês

após a eleição, 23% das pessoas não lembram em quem votaram. Como almejar um

país responsável, uma classe política bem formada, ilustrada e com critérios morais

se ainda há duas aberrações: de um lado o eleitor que vota irresponsavelmente; e, do

outro, o eleitor que vota por vantagem e empresários que decidem se tornar políticos

da noite para o dia e compram mandato com um volume fantástico de dinheiro? Essa

nossa preocupação é muito importante porque, nesta Casa, felizmente e graças a

Deus, quase todos os Deputados são regionalistas. Talvez Minas seja o Estado onde

há um número muito grande de Deputados pelo voto distrital.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva, obrigado

pelo aparte. Parabenizo a sua importante reflexão quanto às últimas eleições. Essa é

realmente uma questão do jogo democrático, do Parlamento e do Poder Executivo.

Sem dúvida nenhuma, isso nos traz a uma reflexão sobre a qual precisamos nos

aprofundar com a sociedade por meio de debate público e do conhecimento de todos.
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Interrompi o pronunciamento de V. Exa. porque não poderia deixar de registrar nos

anais desta Casa um momento importantíssimo que vivemos ontem no Palácio

Tiradentes. Depois de muita luta, o Governador assinou para o nosso Sul de Minas o

Plano de Articulação e Quadro de Organização e Distribuição da Polícia Militar.

Há muito tempo estava buscando a criação de companhia independente em

Extrema e a elevação à categoria de batalhão de Polícia Militar em Itajubá. Aliás,

gostaria de cumprimentar esses Municípios por essa feliz iniciativa. Hoje Extrema é

referência no Sul de Minas, faz divisa com o Estado de São Paulo e também está

próxima ao grande polo tecnológico em Itajubá. Destaco que estava buscando essas

ações há muito tempo junto ao Comando da Polícia Militar, ao nosso Governador e às

autoridades constituídas. Para mim, como sul-mineiro, é uma enorme alegria. A partir

daqui e doravante temos companhia independente em Extrema, no Sul de Minas, e

batalhão em Itajubá. Teremos 30 dias para regulamentar essa resolução. Para nós,

com certeza, será um grande momento a criação de companhia independente e de

batalhão no nosso Sul de Minas e também as melhorias extraordinárias para Pouso

Alegre, na nossa região militar. Em nome do Sul de Minas, agradecemos ao nosso

Governador e, em nome de todo o povo de Itajubá e de Extrema, agradecemos ao

nosso Comandante-Geral. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva* - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sua homenagem e sua

alegria realmente têm razão de ser. São duas decisões importantes do governo, que

implicam a criação de mais quatro batalhões em Minas Gerais. Tive a felicidade de

construir o batalhão de Teófilo Otôni e de inaugurar o batalhão de Almenara e sei

quão importante é essa decisão para o momento político que vivemos hoje. Já

estamos com medo do pessoal que fugirá da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro

para Teófilo Otôni - estamos na Rio-Bahia, a estrada passa por lá e vai direto para

Teófilo Otôni. Gostaria de conceder aparte a todos, mas o Deputado Duarte Bechir,

meu querido colega, já o havia pedido.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Serei bem rápido, porque sei que o prazo

já está para se encerrar. Todos os presentes e os que nos assistem prestam bastante

atenção a toda participação de V. Exa. nesta Casa, porque todas elas são recheadas,

além de criatividade, de fatos do momento que vivemos. V. Exa. trouxe aqui a
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situação da eleição na cidade, que é fato notório, e seu pensamento sobre os

eleitores que não lembram em quem votaram. Não podemos ser mais chamados de

“memórias-curtas”.

Está presente neste Plenário o Deputado Alencar da Silveira Jr. Nesta semana, os

jornais do Estado estão dando conotação especial ao projeto desse Deputado, que

solicita ao governo do Estado que faça as nomeações, assim como o TRE fez, em

favor dos ficha-limpa, para que sejam aproveitados os bons nomes de Minas Gerais.

O Governador Antonio Anastasia assegurou isso ontem perante a imprensa, e

ficamos também muito felizes. Por falar no Deputado Alencar da Silveira Jr., soma-se

hoje à nossa felicidade o resultado que o América obteve, voltando a dar alegria a

Minas Gerais ao termos o Cruzeiro, o Atlético e o América representando nosso

Estado na série A do Campeonato Brasileiro.

Para finalizar, a memória do eleitor é um tanto quanto curta devido também ao curto

trabalho que os parlamentares e os representados oferecem à população.

Precisamos dividir o peso e a responsabilidade dessa falta de memória também com

aqueles que não convivem na comunidade onde foram votados. Eu, por exemplo,

estava em Mateus Leme agradecendo à população. Assim tenho feito nos finais de

semana, sempre levando nossa palavra e nosso trabalho.

Deputado Getúlio Neiva, quero tão somente parabenizar V. Exa. e, mais uma vez,

enfatizar que sua presença na tribuna é motivo de prestarmos atenção para

aprendermos um pouco mais com as aulas que a patativa de Teófilo Otôni nos dá.

Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva* - Muito obrigado, Deputado Duarte Bechir. Sr.

Presidente, estou encerrando, mas não posso deixar de pedir a V. Exa. uma

clemência para falarmos do América, não do América de Belo Horizonte, mas do

América de Teófilo Otôni, que também está entrando na primeira divisão. Um abraço,

Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições
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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.

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 6.813/2010, da

Comissão de Direitos Humanos, e 6.814/2010, 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 Educação - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária,

em 24/11/2010, dos Requerimentos nºs 6.744/2010, do Deputado Almir Paraca, e

6.747/2010, do Deputado Duarte Bechir; de Assuntos Municipais - aprovação, na 30ª

Reunião Ordinária, em 24/11/2010, dos Requerimentos nºs 6.761/2010, do Deputado

Duarte Bechir, 6.779/2010, do Deputado Domingos Sávio, e 6.784/2010, da Deputada

Rosângela Reis; de Cultura - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 24/11/2010,

dos Projetos de Lei nºs 4.786/2010, do Deputado Mauri Torres, 4.861/2010, do

Deputado Paulo Guedes, e 4.913/2010, do Deputado Domingos Sávio, e do

Requerimento nº 6.778/2010, do Deputado Jayro Lessa; de Meio Ambiente -

aprovação, na 8ª Reunião Extraordinária, em 24/11/2010, dos Requerimentos nºs

6.726, 6.728, 6.677 e 6.678/2010, do Deputado Wander Borges; do Trabalho -

aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 24/11/2010, dos Projetos de Lei nºs

3.161/2009, da Deputada Maria Tereza Lara, 3.931/2009, do Deputado Domingos

Sávio, 4.303/2010, do Deputado Inácio Franco, 4.508/2010 com a Emenda nº 1, do

Deputado Ivair Nogueira, 4.666/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado Carlin Moura,

4.885/2010, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 4.890/2010, do Deputado Fábio

Avelar, 4.896/2010, do Deputado Tenente Lúcio, 4.900/2010, do Deputado Sargento

Rodrigues, e 4.907/2010, do Deputado Antônio Júlio, e dos Requerimentos nºs 6.771

e 6.772/2010, do Deputado Duarte Bechir; de Turismo - aprovação, na 16ª Reunião

Ordinária, em 24/11/2010, dos Requerimentos nºs 6.716/2010, do Deputado Doutor
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Viana, 6.735/2010, do Deputado Jayro Lessa, 6.736/2010, do Deputado Alencar da

Silveira Jr., 6.762/2010, da Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do

Mercosul, e 6.774 a 6.776 e 6.782/2010, do Deputado Agostinho Patrus Filho; de

Política Agropecuária - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 23/11/2010, do

Projeto de Lei nº 4.905/2010, do Deputado Durval Ângelo; e de Saúde - aprovação,

na 21ª Reunião Ordinária, em 24/11/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.904/2009, do

Deputado Fahim Sawan, 4.782/2010, do Deputado Getúlio Neiva, 4.810/2010, do

Deputado João Leite, 4.877/2010, do Deputado Jayro Lessa, e 4.887 e 4.888/2010,

do Deputado Eros Biondini, e rejeição dos Requerimentos nºs 6.780 e 6.781/2010, da

Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, desejo parabenizar todos os

torcedores americanos de Minas Gerais, o universo que torce para o América. O

Deputado Sargento Rodrigues me dizia: “Deputado Alencar, sou cruzeirense, mas

como torci para o América!” Alguns companheiros atleticanos me disseram o mesmo.

Creio que todos os mineiros torceram para o América, pois foi uma valorização do

futebol mineiro. Depois de nove anos, o América conseguiu voltar para o lugar de

onde nunca deveria ter saído, a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Tenho

certeza de que esse campeonato trará só alegria para o povo mineiro no próximo

ano. Na próxima sexta-feira, na Comissão de Turismo, iremos aos Estádios do

Mineirão e do Independência. Muitas pessoas me perguntam, por estar na

Presidência do América, como está o Independência. Ele estava parado por causa

das fundações, e agora temos que exigir providências. O Deputado Sargento

Rodrigues, como cruzeirense, o Deputado João Leite, como atleticano, o Deputado

Getúlio Neiva, como torcedor do América de Teófilo Otôni, enfim, todos nós

precisamos exigir rapidez nas obras do Independência. Não podemos mais ficar

jogando em Sete Lagoas, com todo respeito que tenho pela grandeza daquele

estádio que serviu ao futebol. Mas está na hora de cobrarmos do governo de Minas

Gerais, porque é ele que está comandando a obra. Não tem nada a ver com a

Presidência do América, com o Alencar, com o Afonsinho nem com os novos

Presidentes do América. Tem a ver, única e exclusivamente, com o governo do
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Estado. O Governador de Minas Gerais tem que bater a mão na mesa e falar que

temos que inaugurar o estádio para o início do Campeonato Brasileiro. É esse o

trabalho da Assembleia e, a partir de sexta-feira, vamos parecer um ferrinho de

dentista e cobrar semanalmente do governo maior empenho e exigência das

construturas que estão realizando a obra no Independência para que possamos voltar

a ter a grandeza do futebol mineiro na Capital. O grande torcedor que gosta de ir ao

campo, trabalhador assalariado, não consegue ir a Sete Lagoas porque, depois que

chega à rodoviária, ainda tem que gastar R$30,00 até a Arena do Jacaré. Isso é um

absurdo que o torcedor não aguenta mais.

Não poderia deixar de parabenizar o governo do Estado pelo novo batalhão de

Ouro Preto. Trabalhamos no governo Itamar Franco para conseguir a Cia.

Independente para Ouro Preto, que atendia Itabirito, Ouro Preto e Mariana. Ontem, o

ato de alteração foi assinado, depois de um pedido de 77 Deputados desta Casa, de

todas as bases. É realidade, é mais segurança para Itabirito, Ouro Preto e Mariana,

região dos Inconfidentes, da qual me sinto honrado de ser representante com votação

expressiva em todas as três cidades. Para finalizar, há 15 anos, no dia 30 de

novembro - por coincidência, dia do aniversário da minha esposa, Francislene -,

entrava no ar a TV Assembleia, que hoje é um sucesso e que fez este Plenário ficar

cheio e esta tribuna ser ocupada. Os mais antigos devem se lembrar de que, no

tempo do Laviola, os Deputados ocupavam a tribuna e falavam apenas “Sr.

Presidente, dê como lido”. A discussão era outra. A televisão deu novo ânimo a esta

Casa, que certamente passou a ser outra depois da criação da TV Assembleia, a

primeira televisão legislativa do Brasil. Em requerimento de minha autoria, o qual está

sendo exibido na televisão e todos podem ver, solicitamos... O mais curioso é que

todas as pessoas que participaram da criação da TV Assembleia... Quero lembrar,

Presidente, e peço a sua atenção, para o fato de que, quando fizemos o pedido e

aprovamos o requerimento, o Presidente Agostinho Patrús, que não está mais

conosco, criou uma comissão especial para implantar a televisão e pediu ao Sr.

Dalmir de Jesus, então Diretor-Geral, que fizesse a supervisão dessa comissão.

Tínhamos monitores em todos os gabinetes; o cabo passava aqui e ficava fácil

colocarmos a televisão lá. Naquele tempo, uma comissão formada por este
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Deputado, o Deputado Sebastião Navarro, hoje Secretário, e o Deputado Ajalmar,

conseguiu mostrar a necessidade da TV Assembleia e implantá-la. Essa televisão, Sr.

Presidente, faz o seu papel cultural. Agora, cabe que se expanda e nada melhor -

deixando plantada essa ideia - do que mostrar o futebol, da mesma forma que se

mostram movimentos culturais e artistas mineiros na TV Assembleia. Refiro-me ao

futebol de várzea, que não tem cobertura de Globo, Record ou SBT. Talvez, já no

recesso, consigamos trazer para a TV Assembleia os jogos de uma copa que é do

povo mineiro, principalmente da Região Metropolitana: a Copa Itatiaia. Quem sabe

não está na hora de começarmos a abrir esse canal para mostrar o futebol de várzea

e o cantor dos pequenos Municípios? Aos funcionários da TV Assembleia, que

criamos há 15 anos, deixo os parabéns, desejando sucesso e que continuem

marcando a mesma pontuação nas pesquisas de Ibope, porque hoje concorremos

com televisões do âmbito comercial. Muito obrigado. Na oportunidade, peço o

encerramento de plano da reunião, por falta de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.218/2009 e 4.917/2010, uma vez que

permaneceram em ordem do dia por seis reuniões; informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foram apresentadas ao Projeto de Lei nº 4.917/2010 uma

emenda do Deputado Doutor Viana, que recebeu o nº 1, uma do Deputado Sargento

Rodrigues, que recebeu o nº 2, e uma do Deputado Antônio Júlio, que recebeu o nº 3,

e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com

o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- As Emendas nºs 1 a 3 apresentadas foram publicadas na edição do dia anterior.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 1º de

dezembro, 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
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ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA EM 1º/12/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues

- Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Carlos Mosconi - Doutor Ronaldo - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Inácio

Franco - João Leite - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa de abrir a

reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para a

ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a

extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/11/2010

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Célio Moreira, Delvito Alves e Antônio Júlio, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Ademir Lucas. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
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A seguir, comunica o recebimento do Ofício nº 48/2010, do Sr. Ophir Cavalcante

Junior, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,

publicado no “Diário do Legislativo” em 19/11/2010. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 5.005/2010 (Deputado Sebastião Costa); 5.000/2010

(Deputado Gilberto Abramo); 5.001, 5.003 e 5.004/2010 (Deputado Célio Moreira); e

5.002 e 5.006/2010 (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 4.904/2010 com as Emendas nºs 1 e

2 (relator: Deputado Célio Moreira); 4.023/2010 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.498/2010 com a Emenda nº 1 e 4.604/2010 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves, o primeiro em virtude de

redistribuição); e os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 63/2010 (relator:

Deputado Célio Moreira, em virtude de redistribuição) e do Projeto de Lei nº

4.801/2010 (relator: Deputado Delvito Alves). O parecer sobre o Projeto de Lei nº

4.399/2010, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo

regimental pelo relator, Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição. São

convertidos em diligência, no 1º turno, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais, o Projeto de Lei nº 4.517/2010 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de

redistribuição); ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER-MG e ao Prefeito

Municipal de Sabará, o Projeto de Lei nº 4.842/2010; à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Projeto de Lei nº 4.959/2010 (relator:

Deputado Antônio Júlio, ambos 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 juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.696, 4.949, 4.978,

4.703/2010, este com a Emenda nº 1, 4.951, 4.966 e 4.967/2010 (relator: Deputado
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Célio Moreira, os três primeiros em virtude de redistribuição); 4.952, 4.963 e

4.974/2010 (relator: Deputado Antônio Júlio, todos em virtude de redistribuição);

4.960, 4.971 e 4.975/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o último em virtude

de redistribuição); 4.962 e 4.976/2010 (relator: Deputado Delvito Alves, o último 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 4.933, 4.937, 4.943,

4.961, 4.965, 4.970, 4.981/2010 e à Secretaria de Estado de Governo o Projeto de Lei

nº 4.980/2010. 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, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Delvito Alves - Célio Moreira -

Rosângela Reis.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.248/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.248/2010, de autoria de Eduardo Antônio

Arantes do Nascimento, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado

de Minas Gerais – Fetaemg –, encaminha proposta de alteração do Programa 111 -

Geração e Difusão de Informações do Setor Minerometalúrgico - do PPAG 2008-2011

para condicionar implantação de atividade minerária à agregação de valor ao produto.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 proposição em exame tem como motivação a preocupação com o grande volume

de minério exportado pelo Estado, uma vez que o produto apresenta baixo valor

agregado. Conforme justifica o autor, exportamos minério bruto e importamos aço e

outros produtos metalúrgicos.

De fato, o minério de ferro é o principal produto da nossa pauta de exportações.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede –,

33,1% das exportações mineiras em 2009 foram de minérios de ferro não

aglomerados e seus concentrados. No mesmo ano, o total das exportações de

produtos básicos foi de US$10,9 bilhões, o que representa 55,8% do total, enquanto

que os produtos industrializados (manufaturados e semimanufaturados) alcançaram

US$8,6 bilhões, de acordo com o Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais –

edição 2010, elaborado pela Central Exportaminas, ligada à Sede. Segundo o mesmo

estudo, os produtos intensivos em recursos naturais foram responsáveis por 68,2%

do total exportado em 2009.

Desse modo, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio da

apresentação de requerimento à Sede, a fim de que sejam tomadas medidas para

estimular a agregação de valor às exportações do setor minerometalúrgico do Estado.

Conclusão

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

1.248/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.248/2010, apresentada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado

de Minas Gerais – Fetaemg –, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado
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ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede – solicitando

sejam realizados estudos sobre formas de incentivar a siderurgia, com o objetivo de

aumentar o aproveitamento do minério de ferro pela indústria mineira, bem como

sejam tomadas outras medidas de estímulo à agregação de valor às exportações do

setor minerometalúrgico do Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.253/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.253/2010, de autoria de Madalena Uemura

Barbosa, da Câmara Municipal de São Francisco de Sales, e outros, sugere alteração

da Ação 4308 – Fortalecimento e melhoria da qualidade dos hospitais do Sistema

Único de Saúde - Pro-Hosp – do Programa 044 – Regionalização da atenção à saúde

–, 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 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 solicita a construção do terceiro pavilhão do Hospital

Nelson Jacinto Borges, no Município de São Francisco de Sales (Triângulo). A essa

proposta foram aglutinadas sugestões que demandavam a construção de Hospital

Municipal em Tupaciguara, com profissionais capacitados e equipamento técnico

adequado; a conclusão do hospital municipal que já está parcialmente construído com

recursos federais e estaduais no Município de Iturama e a garantia de recursos para o

Hospital Regional de Araçuaí para que este atenda casos de urgência e emergência

de todos os Municípios da microrregião.
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A Ação 4308 – Fortalecimento e melhoria da qualidade dos hospitais do SUS –, do

Programa 044 – Regionalização da atenção à saúde –, tem como finalidade adequar

a oferta e melhorar a qualidade da atenção hospitalar da rede SUS por meio de

investimentos para garantia da segurança da assistência, aumento da resolutividade

e modernização dos processos gerenciais dos hospitais socialmente necessários nas

macrorregiões e microrregiões de saúde do Estado, com foco nas redes prioritárias

de urgência e emergência.

Os Municípios de Iturama e de São Francisco de Sales pertencem à região

Triângulo, para a qual há metas financeiras e recursos previstos na Ação 4308 do

PPAG. Além disso, a Proposta de Ação Legislativa nº 1.247/2010 já acrescentou

recursos para a instalação de nova unidade pública de pronto atendimento em

Araçuaí na Ação 4388 – Fortalecimento da rede municipal de saúde. Com relação à

demanda de Tupaciguara, que pertence à microrregião de Uberlândia-Araguari,

dentro da macrorregião Triângulo Norte, entendemos que, como o Município não é

polo de microrregião, parece-nos não ser indicada a construção de hospital, tendo em

vista a lógica da regionalização e da economia de escala no SUS.

Quanto à solicitação de garantia de recursos para o Hospital Regional de Araçuaí

para que este atenda urgência e emergência de todos os Municípios da microrregião,

observa-se que já há recursos previstos para a região Jequitinhonha-Mucuri na Ação

4638 – Rede de urgência e emergência.

Contudo, como o atendimento de urgência e emergência deve ser prioridade,

acolhemos a proposta sugerindo o envio de requerimento ao Secretário de Estado de

Saúde para que, na conformação da rede local, seja estudada a possibilidade de que

o Hospital Regional de Araçuaí se torne a referência em urgência e emergência.

Conclusão

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

1.253/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas



____________________________________________________________________________
95

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.253/2010, apresentada por Madalena Uemura Barbosa, da Câmara Municipal de

São Francisco de Sales, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando seja realizado estudo

sobre a viabilidade de que, na conformação da rede microrregional, o Hospital

Regional de Araçuaí se torne a referência em urgência e emergência, com o devido

apoio técnico e financeiro da Secretaria de Estado da Saúde – SES.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.255/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.255/2010, de autoria de Fernanda Fernandes

de Britto Lyra, da Fundação de Ensino Superior de Passos - Fesp-Uemg -, encaminha

proposta de alteração da ação 4244-Bolsas a Alunos Carentes das Fundações

Associadas à Uemg - Prouemg 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 questão sugere o aumento em R$ 1 milhão da

meta financeira da Ação 4244 – Bolsas a Alunos Carentes das Fundações

Associadas à Uemg - Prouemg –, do Programa 140 – Desenvolvimento do Ensino

Superior na Uemg.

No exercício de 2010 foram previstos R$9.000.000,00 para a ação 4244. Até
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outubro de 2010 a execução foi de R$5.911.420,11 (média de R$ 591.142,08 por

mês). Levando-se em consideração apenas a média mensal de execução da meta

financeira, é pouco provável que sejam executados pelo menos 8 dos 9 milhões

previstos, o que justifica a redução da meta financeira para o exercício de 2011.

Além disso, a redução da meta financeira para o exercício de 2011 também decorre

de solicitação da UEMG, que alocou R$500.000,00 em bolsas de extensão e outros

R$500.000,00 para bolsas de pesquisa.

Em vista dos argumentos apresentados a proposta não encontra condições de

prosperar.

Conclusão

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

1.255/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.259/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.259/2010, de autoria de Felipe Willer de Araújo

Abreu Júnior, do Conselho Estadual do Idoso – CEI –, visa à criação de ação no

Programa 162 – Desenvolvimento das políticas de direitos humanos – do PPAG

2008-2011, denominada Promoção dos direitos do idoso, com a finalidade de

promover políticas públicas para o idoso e desenvolver ações que proporcionem um

envelhecimento saudável.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual e Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 comento sugere a criação de uma ação denominada Promoção dos

direitos do idoso, no Programa Associado 162 – Desenvolvimento das políticas de

direitos humanos –, com a finalidade de promover políticas públicas para o idoso e

desenvolver ações que proporcionem um envelhecimento saudável, por meio da

criação de uma coordenadoria específica para esse público.

As coordenadorias, na área de assistência social, são órgãos vinculados

diretamente à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese – e têm

como função articular e integrar as políticas públicas existentes no Estado

direcionadas aos grupos vulneráveis. Já existem as Coordenadorias Especiais de

Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, de Política Pró-Criança e Adolescente

e de Políticas Públicas para Mulheres.

Os idosos representam 11,8% da população de Minas Gerais, o que corresponde a

mais de 2 milhões de pessoas. Muitas dessas pessoas apresentam uma trajetória de

vida marcada por desigualdades sociais, econômicas e raciais, as quais geraram

consequências que se veem refletidas em sua condição atual. Assim, deve-se investir

em políticas públicas destinadas a esse grupo e, para organizá-las e direcioná-las,

faz-se necessária a criação de uma coordenadoria específica.

No entanto, a competência para a criação de órgãos dentro da estrutura das

secretarias de Estado é privativa do Governador, conforme determina o art. 90, XIV,

da Constituição Estadual. Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta

de Ação Legislativa nº 1.259/2010, na forma de requerimentos, solicitando que sejam

enviados ofícios à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – e à

Sedese, a fim de que analisem e, se julgarem conveniente, proponham a criação da

coordenadoria do idoso.

Conclusão

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

1.259/2010 na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.259/2010, apresentada por Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, do Conselho

Estadual do Idoso – CEI –, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão solicitando seja realizado

estudo de viabilidade para a criação de Coordenadoria do Idoso no âmbito da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.259/2010, apresentada por Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, do Conselho

Estadual do Idoso – CEI –, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social solicitando seja realizado

estudo de viabilidade para a criação de Coordenadoria do Idoso dentro de sua

estrutura orgânica.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.264/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.264/2010, de autoria de Santuza Abras, da

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg, encaminha proposta de alteração

do programa 140 – Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg – do PPAG 2008-

2011, para criação de norma jurídica específica para o ensino superior estadual.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8 de novembro de 2010, em Belo Horizonte, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2008-2011 para o exercício de 2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 questão sugere a elaboração de norma jurídica

específica para o ensino superior estadual. A proponente, ao justificar a proposta,

alega que as regras traçadas pelo Ministério da Educação – MEC – para a educação

superior não atendem às especificidades das universidades e outras instituições de

ensino superior integrantes do sistema estadual de ensino.

A proposta, embora válida, é impertinente aos objetivos do PPAG. Além disso, é

preciso considerar que a elaboração de uma norma geral de ensino superior no

Estado é trabalho de grande complexidade e requer múltiplas discussões no processo

legislativo, o que não é possível realizar nos mecanismos de discussão que

caracterizam a revisão do PPAG.

Desse modo, não vislumbramos a possibilidade de a proposta em questão

prosperar e opinamos por seu não acolhimento.

Conclusão

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

1.264/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.271/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.271/2010, de autoria de Carlindo Dourado

Souza, da Câmara Municipal de Araçuaí, e outros, encaminha sugestão de alteração

da Ação 1043 –Construção de Reservatórios de Água no Semiárido Mineiro – 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a
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revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 quatro propostas, objetiva a

construção de barragem no Rio Gravatá, no Município de Araçuaí, em cuja zona rural

há povoados e distritos próximos ao rio com um total de aproximadamente 10.000

pessoas. As propostas aglutinadas por se tratar de temas conexos são:

- do Sr. Elias Esteves Alves, da Câmara Municipal de Araçuaí, que solicita a

construção de uma barragem no Rio Piauí, no Município de Araçuaí, em virtude de o

rio secar em parte do ano;

- da Sra. Maria das Dôres Almeida, da Pastoral da Criança - São Francisco, que

solicita a construção de cisternas e reservatórios em 21 Municípios do Norte de Minas

- Médio São Francisco que se encontram fora do semiárido legal;

- do Sr. Albano Silveira Machado, da Prefeitura de Berilo, que solicita a inclusão do

Município de Berilo nas ações de construção de barragens e reservatórios;

- do Sr. Itamar Alves de Souza, da Ascopi-Itaobim, que solicita a construção de

mais barragens, especialmente no Alto Jequitinhonha, que foi prejudicado pelo

desmatamento e pela monucultura de eucalipto.

A construção de reservatórios no semiárido mineiro está contemplada na Ação

1043 do Programa 059 – Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva –, com um

montante de R$6.203.570,00 do Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais –

Fhidro –, estando prevista a construção de 45 unidades. Nos Vales do Jequitinhonha

e Mucuri seriam edificadas somente 18 unidades, o que foi considerado insuficiente

pelos participantes das audiências públicas.

Em consulta à Fundação Rural Mineira – Ruralminas –, constatou-se que já existe o

projeto de construção do barramento do Rio Gravatá, em Araçuaí, e que tal projeto foi

encaminhado ao governo federal com solicitação de recursos financeiros, tendo em
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vista que o custo para execução da obra é da ordem de 80 a 100 milhões de reais.

Há também estudo em andamento nessa instituição com o objetivo de atender os

Municípios do Jequitinhonha e Mucuri.

Assim, para atender às demandas em tela, cumpre enviar ofício à Ruralminas,

solicitando a inclusão dos Municípios de Berilo e Araçuaí no projeto submetido ao

Fhidro para construção de barragens.

Por fim, note-se que essa medida atende também à Proposta de Ação Legislativa

nº 1.451/2010, de autoria do Sr. Manoel Antônio Fonseca Santos, da Associação

Papa João XXIII no Brasil-Itaobim, que solicita a recuperação de áreas degradadas

por meio da construção de barraginhas de médio e pequeno porte, já que essa

recuperação ambiental está prevista na finalidade da referida Ação 1043.

Sendo assim, opinamos pela aprovação da proposta em análise, inclusive as

aglutinadas, por meio de requerimento à Ruralminas solicitando a inclusão dos

Municípios de Berilo, Araçuaí e outros do alto Jequitinhonha no projeto submetido ao

Fhidro para construção de barragens.

Conclusão

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

1.271/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.271/2010, apresentada por Carlindo Dourado Souza, da Câmara Municipal de

Araçuaí e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao

Presidente da Fundação Rural Mineira – Ruralminas –, solicitando a construção de

reservatórios de água nos Municípios de Araçuaí, Berilo e outros do alto

Jequitinhonha nos projetos submetidos ao Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais –

Fhidro –, no âmbito da Ação 1041 do PPAG 2008-2011.
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André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.278/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.278/2010, de Marilda de Abreu Araújo, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-Ute –,

sugere alteração do programa 18 - Ensino médio profissionalizante - do PPAG 2008-

2011, modificando o seu objetivo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 alteração do objetivo do Programa 018 – Ensino

Médio Profissionalizante – com vistas a garantir a formação profissional dos docentes

de acordo com as determinações previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional. A proponente alega que o Estado não aderiu a programas federais de

capacitação de docentes.

Inicialmente, é necessário esclarecer que o Programa 018 - Ensino médio

profissionalizante - não guarda nenhuma relação com a capacitação de docentes.

Ademais, nem mesmo a área de resultados na qual o programa se insere,

Protagonismo Juvenil, tem alguma relação com a sugestão apresentada pela

proponente. A alteração solicitada, portanto, não é pertinente ao programa, cuja

finalidade é a garantia de cursos de formação profissional aos estudantes do ensino

médio.

Portanto, não há que se falar de capacitação de docentes no programa em questão.

É salutar frisar ainda que a formação e qualificação dos docentes da rede estadual de
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ensino é prevista na Ação 1387 - Qualificação profissional e avaliação de professores

- ensino fundamental - e 1388 - Qualificação profissional e avaliação de professores -

ensino médio - do Programa 014 - Qualificação e desempenho dos professores. Por

sua vez, o Estado, por meio da Ação 4306 - Atendimento ao Ensino médio

profissionalizante - do Programa 018 oferta cursos de capacitação para docentes da

educação infantil.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise por meio de

requerimento à Secretaria de Estado de Educação solicitando a formalização de

convênio com o governo federal para participação em programas federais de

capacitação de docentes e outros profissionais de ensino.

Conclusão

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

1.278/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.278/2010, apresentada por Marilda de Abreu Araújo, do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-Ute –, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de Educação

solicitando formalização de convênio com o governo federal para participação em

programas federais de capacitação de docentes e outros profissionais de ensino.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.279/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.279/2010, de Marilda de Abreu Araújo, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-Ute –,

sugere alteração do Programa 037 – Promédio - Melhoria da qualidade e eficiência do
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ensino médio – do PPAG 2008-2011, modificando o objetivo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 à alteração do objetivo do Programa

037 – Promédio - Melhoria da qualidade e eficiência do ensino médio –, com vistas a

garantir a oferta pública gratuita de matrículas no ensino médio segundo a prioridade

de atendimento prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

O Promédio tem por finalidade garantir a melhoria dos indicadores de eficiência do

ensino médio. Sua única ação é focada na ampliação da taxa de conclusão do ensino

médio e na redução das taxas de repetência e evasão.

Portanto, a alteração proposta nada mais é que a reprodução de preceito

constitucional de observância obrigatória por todos os entes federados, não

apresentando relação alguma com o Programa 037. Dessa forma, não é possível

alterar o objetivo do Promédio nos moldes sugeridos pela proponente.

No entanto, sugerimos a aprovação da proposta na forma de requerimento à

Secretaria de Estado de Educação, em que se solicita o aumento do número de

escolas atendidas pelo Promédio.

Conclusão

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

1.279/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.279/2010, apresentada Marilda de Abreu Araújo, do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-Ute –, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de Educação

solicitando o aumento do número de escolas atendidas pelo Promédio.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.280/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.280/2010, de Marconi Soares, da Associação

Beneficente e Assistencial Guaranense – Abag –, encaminha proposta de alteração

da Ação 1154 – Capacitação do público beneficiário –, do PPAG 2008-2011,

modificando suas metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 seja feito acréscimo à meta física e financeira da

Ação 1154 – Capacitação de público beneficiário –, para atender especificamente à

região Zona da Mata. Em sua justificação, o autor destaca a necessidade de

capacitar a população para a agricultura familiar.

Note-se que a Ação 1154 tem por finalidade a promoção da capacitação do público

beneficiário do Programa 028 – Minas sem fome –, de forma adequada à realidade da

população, com vistas à geração de renda e de segurança alimentar e nutricional

sustentável, qualificando-o para o fornecimento de alimentos para o programa de
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alimentação escolar.

Contudo, a região da Zona da Mata concentra o conjunto maior de atividades da

referida ação, com correspondência, inclusive, de maior soma de recursos

financeiros. Assim, entende-se como adequado o envio de ofício à Empresa de

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater –MG -,

reforçando a necessidade de promover, na região, a capacitação visando à

empregabilidade na agricultura familiar.

Conclusão

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

1.280/2010 por meio do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.280/2010, apresentada por Marconi Soares, da Associação Beneficente e

Assistencial Guaranense – Abag -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais – Emater – solicitando empenho para que se promova, na

Zona da Mata, no âmbito da Ação 1154, do PPAG 2008-2011, capacitação visando à

empregabilidade na agricultura familiar e à geração de renda e de segurança

alimentar e nutricional sustentável.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.283/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.283/2010, de autoria de Maria Aparecida Rita

de Cássia Vitorino Coelho dos Santos, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente, sugere alteração do Programa 033 - Poupança Jovem - do PPAG

2008-2011.
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A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 sugere a revisão de critérios de apresentação de

documentos por parte dos alunos inscritos no Poupança Jovem. A proponente sugere

seja dado aos alunos prazo de até seis meses para ter seus documentos em mãos.

Como a sugestão refere-se à operacionalização do programa e não propõe

nenhuma modificação no âmbito do PPAG, julgamos pertinente encaminhá-la, na

forma de requerimento, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise na forma de

requerimento à Sedese em que se solicita a revisão dos critérios de apresentação de

documentos dos alunos participantes do Poupança Jovem.

Conclusão

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

1.283/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.283/2010, apresentada por Maria Aparecida Rita de Cássia Vitorino Coelho dos

Santos, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de

Desenvolvimento Social solicitando a revisão dos critérios de apresentação de
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documentos dos alunos participantes do Poupança Jovem.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.291/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.291/2010, de autoria de Marilda de Abreu

Araújo, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-

UTE –, sugere alteração dos textos do objetivo do Programa 018 – Ensino Médio

Profissionalizante – do PPAG 2008- 2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular em 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 pretende alterar o texto do objetivo do

Programa 018 – Ensino Médio Profissionalizante – do PPAG 2008-2011, para

“assegurar aos alunos em idade escolar do ensino médio, em todas as regiões do

Estado, as oportunidades de formação profissional de nível técnico, a partir de

diagnóstico sobre o perfil e as demandas de qualificação dos alunos e do mercado,

onde moram”. A essa proposta foi anexada sugestão que pretende retirar do texto da

finalidade da Ação 4306 a expressão "e apoiar a formação e capacitação profissional

de educadores da educação infantil".

As justificativas apresentadas pela proponente são: ampliar o acesso ao ensino

médio profissional a todos os alunos da rede pública estadual e formar professores de

educação infantil com nível superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional – LDB.

No que concerne a ampliar, em 2011, as vagas do ensino profissionalizante para
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todos os alunos do ensino médio do Estado, vale lembrar que entre 2007 e 2010

estavam previstas 108 mil novas vagas e foram ofertadas 137 mil e que, segundo o

gerente executivo do Programa 018, Prof. Joaquim Antônio Gonçalves, serão

oferecidas mais 100 mil vagas, para o próximo ano, em todo o Estado, o que

totalizará 400 mil vagas até 2014. Ademais, o ensino profissionalizante é uma opção

do aluno e ofertar vagas em igual número de alunos do ensino médio resultaria em

vagas ociosas, pelas quais o Estado teria que pagar, conforme a estrutura da Rede

de Formação Profissional .

Em relação à retirada da expressão "magistério normal", os Municípios seriam

diretamente prejudicados com a alteração, pois o curso, que tem suporte financeiro

do Estado, visa a contribuir para a oferta de educação infantil, que é da competência

dos sistemas municipais de ensino e que passa a ser obrigatória, em razão da

Emenda nº 59 à Constituição Federal.

Dessa forma, opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

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

1.291/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.292/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.292/2010, de Sebastião Dias Mendonça, da

Câmara Municipal de Guarani, e outros, encaminha proposta de alteração da Ação

4189 –Desenvolvimento do ensino médio –, do Programa 180 – Melhoria do ensino

médio –, do PPAG 2008-2011 para incluir, no currículo escolar, a disciplina

"prevenção ao uso de drogas" e assim contribuir efetivamente para o combate às

drogas no Estado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que
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dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008 -

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 alteração no Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG 2008-2011 – de forma a incluir, no currículo escolar, a

disciplina "prevenção ao uso de drogas".

Preliminarmente, vale ressaltar a existência do Programa de Educação e

Resistência às Drogas – Proerd –, desenvolvido pela Polícia Militar nas escolas do

Estado e a realização do concurso de redação, frases e desenhos “Viva feliz sem

drogas”, realizado pela Subsecretaria de Políticas Antidrogas em parceria com a

Secretaria de Estado de Educação e com o Comando Geral da Polícia Militar de

Minas Gerais. Esse concurso está, em 2010, na sua 13ª edição com o tema “Esporte

10 X Drogas 0 – neste jogo quem ganha é você”. Podem participar estudantes de

escolas estaduais, municipais e particulares de todo o Estado.

Como a proposta de ação legislativa em epígrafe não diz respeito à programação

orçamentária do Estado, mas ainda assim é relevante, somos pelo seu acolhimento

não como alteração de ação do PPAG, mas na forma de requerimento à Secretária

de Estado de Educação, solicitando que as escolas estaduais incluam, nos temas

transversais, a prevenção ao uso das drogas, no ensino fundamental e médio,

conforme orientam os parâmetros curriculares nacionais para ambos os níveis de

ensino.

Conclusão

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

1.292/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.292/2010, apresentada por Sebastião Dias Mendonça, da Câmara Municipal de

Guarani, e outros, requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretária de

Estado de Educação solicitação para que as escolas estaduais efetivamente incluam,

nos temas transversais dos ensinos fundamental e médio, a prevenção ao uso das

drogas.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.294/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.294/2010, de Maurílio Carlos de Toledo, da

Câmara Municipal de Fronteira, sugere alteração da Ação 4306 – Atendimento ao

ensino médio profissionalizante –, do Programa 018 – Ensino médio profissionalizante

– do PPAG 2008-2011, com objetivo de que sejam repassados R$150.000,00 para

Escola Estadual João Kopke, desse Município, com a finalidade de manutenção dos

cursos profissionalizantes de elétrica e solda.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 repassar, por meio da Ação 4306,

R$150.000,00 para a Escola Estadual João Kopke manter cursos de ensino

profissionalizante. Segundo o autor da proposta, uma parceria entre o Município e o

Estado propiciou que a mencionada escola oferecesse cursos profissionalizantes de

solda e elétrica. Essa parceria exigiu que o Estado construísse ou reformasse
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instalações da escola e disponibilizasse os laboratórios necessários. Ao Município

coube o custeio dos cursos.

Segundo o Sr. Joaquim Antônio Gonçalves, responsável pela Superintendência de

Ensino Médio e Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação, é proibido,

por lei, utilizar os recursos do “Programa de Ensino Profissionalizante” – PEP – para a

manutenção de cursos, inclusive o pagamento de professores e servidores

administrativos.

Assim, não há possibilidade de acatar a solicitação apresentada. No entanto,

podemos, como alternativa, apresentar requerimento dirigido à Secretária de Estado

de Educação solicitando a implantação imediata dos cursos de elétrica e solda na

Escola Estadual João Kopke.

Conclusão

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

1.294/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.294/2010, apresentada por Maurilio Carlos de Toledo, da Câmara Municipal de

Fronteira, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária

de Estado de Educação solicitando a imediata implantação dos cursos de elétrica e

solda na Escola Estadual João Kopke, daquele Município.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.297/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.297/2010, de Maria Alice da Silva, da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, encaminha

proposta de criação de ação no PPAG 2008/2011, denominada Implantação de
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Centros de Referência da Juventude, com a finalidade de atender jovens em arte e

cultura, habilitando-os para atuar profissionalmente.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8 de novembro de 2010, em Belo Horizonte, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

2008-2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 criar nova ação no Programa 058 – Centro da

Juventude de Minas Gerais - Plug Minas –, com o fim de implantar centros da

juventude. Na justificação da proposta, a autora defende que a implantação desses

centros em outros Municípios, além de Belo Horizonte, evitaria a marginalização dos

jovens.

Não se pode negar a pertinência da proposta. No entanto o objetivo atual do

programa é consolidar os núcleos já implantados em Belo Horizonte e adequar suas

instalações aos objetivos do programa. Certamente os bons resultados obtidos pelo

programa na formação e na qualificação dos jovens nas áreas de cultura digital e

artes credenciam sua expansão para outras regiões do Estado; no momento,

contudo, mais importante que a expansão do programa é sua consolidação e

aprimoramento nos locais em que já é executado.

Opinamos, portanto, pela aprovação da proposta em análise não por meio de

criação de ação, mas como requerimento à Secretaria de Estado de Cultura, em que

se solicita implantação de centros da juventude em outras regiões do Estado.

Conclusão

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

1.297/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.297/2010, apresentada pela Sra. Maria Alice da Silva, da Frente de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de Educação, solicitando a

implantação de centros da juventude em outras regiões do Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.300/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.300/2010, de autoria de Carlos Roberto

Santana, da Associação de Moradores do Bairro Santa Cecília, de Juiz de Fora,

sugere alteração da Ação 4190 – Desenvolvimento do ensino profissional –, do

Programa 240 – Atendimento ao ensino profissional - do PPAG - 2008-2011, para

implantar cursos profissionalizantes, de informática e de música na Associação de

Bairro Santa Cecília.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 alteração da Ação 4190 – Desenvolvimento do

ensino profissional –, do Programa 240 – Atendimento ao ensino profissional –, para

implantar cursos profissionalizantes, de informática e de música na Associação de

Bairro Santa Cecília. Segundo o proponente, essa alteração poderia promover a
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geração de renda, melhorar a qualidade profissional e assegurar a empregabilidade

dos adolescentes.

Como a matéria não diz respeito à programação orçamentária do Estado, não pode

ser atendida na forma de alteração ao Plano Plurianual de Ação Governamental.

Somos, então, pelo acolhimento da proposta de ação legislativa em comento na

forma de requerimento à Superintendência de Ensino Médio e Profissionalizante da

Secretaria de Estado de Educação, solicitando os recursos necessários para a

implantação e manutenção de cursos no Bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora.

Conclusão

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

1.300/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.300/2010, apresentada por Carlos Roberto Santana, da Associação de Moradores

do Bairro Santa Cecília de Juiz de Fora, requer, nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício à Secretária de Estado de Educação solicitando que viabilize a

implantação e manutenção de cursos profissionalizantes no Bairro Santa Cecília, em

Juiz de Fora.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.304/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.304/2010, de Eunice Tavares de Paiva, da

Associação de Amigos do Trevo – Atrevo –, sugere a criação de ação no PPAG 2008-

2011, denominada “Criação e implementação do Parque da Pampulha e do Museu da

Água e do Meio Ambiente”, com a finalidade de criar e implantar o Parque Estadual

da Pampulha e do Museu da Água e do Meio Ambiente.
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A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outra proposta foi aglutinada por tratar de tema

semelhante, apresenta dois objetivos. O primeiro é a criação do Parque Estadual da

Pampulha, com ação emergencial de proteção e recuperação de nascentes, brejos e

manaciais; e o segundo é a implantação, na área desse parque, do Museu da Água e

do Meio Ambiente – MAM –, incluindo aspectos relativos à educação, ao lazer, à

pesquisa, à preservação e à recuperação de nascentes.

A autora das propostas afirma que a criação do parque visa a preservar e recuperar

cerca de 30 nascentes já catalogadas e georreferenciadas, além de mananciais e

áreas de recarga do lençol freático que contribuem significativamente para a

manutenção do espelho d'água da Lagoa da Pampulha, abrangendo uma área de

140.000m². Já a implantação do museu objetiva organizar e estimular o turismo no

local, promovendo ações de educação ambiental, pesquisas sobre a dinâmica do

ciclo hidrológico e a degradação e a recuperação de áreas degradadas.

De fato, a proteção das nascentes é fundamental para a produção de água em

quantidade e qualidade, o que é muito importante no caso da Lagoa da Pampulha,

que sofre com o assoreamento e a poluição hídrica. Tendo isso em vista, em 2004 foi

criado, pela referida Prefeitura, o Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego,

conhecido como Parque Ecológico da Pampulha, compreendendo área de 30ha, e

voltado para o lazer e a educação ambiental, cultural, patrimonial e para o trânsito;

contudo a região ainda carece de investimentos na recuperação das condições

ambientais da lagoa e na educação ambiental dos moradores do entorno e dos

frequentadores da região.
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No que se refere à instalação do museu, acredita-se que esse equipamento, situado

no interior de UC, poderá servir como um importante centro de educação ambiental

da região; contudo, já há ação no PPAG 2008-2001 que verse sobre a criação de

unidades de conservação: Ação 1058 – Criação e implantação de áreas protegidas.

Assim, para o atendimento das propostas em análise, não se faz necessária a criação

de outra ação, mas apenas encaminhamento de requerimento à Secretaria Estadual

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – para que estude a

melhor forma de implantar a nova UC, dotando-a de tal equipamento de educação

ambiental. Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio

envio de requerimento à Semad.

Conclusão

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

1.304/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.304/2010, apresentada pela Associação de Amigos do Trevo – Atrevo –, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, solicitando estudos para a criação do

Parque Estadual da Pampulha, no Município de Belo Horizonte, e do Museu da Água

e do Meio Ambiente – MAM –, a ser implantado no interior dessa unidade de

conservação.

André Quintão, Presidente da Comissão da Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.305/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.305/2010, de autoria de Geralda Helena Goes

Guerra, do Conselho Estadual do Idoso – CEI –, e outros, encaminha sugestão de
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alteração da Ação 4056 – Educação e extensão ambiental – 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outra proposta foi aglutinada por tratar de tema

semelhante, apresenta dois objetivos. O primeiro é o de alterar a finalidade da Ação

4056 – Educação e extensão ambiental –, acrescentando-se ao final a expressão

"com atenção especial à classe idosa". Em sua justificação, foi alegado que o

crescimento da população idosa em nossa sociedade deve ser acompanhado da

maior participação desse segmento em todos os campos das atividades sociais. O

segundo objetivo, apresentado na proposta aglutinada, é o de apoiar projeto do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medina, dedicado à educação ambiental,

voltado especificamente para a conservação de nascentes. Essa proposta foi

apresentada por Evina Teixeira da Cruz, com a justificativa de que o sindicato

desenvolve esse trabalho há dez anos e o trabalho pode ser ampliado e melhorado.

No projeto de revisão do PPAG 2008-2011, entre as ações integrantes do Programa

105 – Gestão ambiental integrada –, consta a Ação 4056 – Educação e extensão

ambiental–, sob a gerência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável – Semad. Sua finalidade é desenvolver e coordenar

programas, projetos e ações de educação e extensão ambiental, por meio de

parcerias, visando à conscientização, à mobilização e à formação da sociedade para

as práticas ambientalmente sustentáveis.

Vê-se, portanto, que o assunto englobado pela proposta em análise encontra

ressonância na competência atribuída à Semad para desenvolver ações de educação
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ambiental. Assim, para atender o objetivo central da proposta, recomenda-se solicitar,

por meio de ofício, que aquela Secretaria, em suas atividades de educação

ambiental, dê atenção especial aos idosos, por sua importância e ampla participação

na vida social. Ainda, cabe informar ao órgão sobre o trabalho realizado, nessa seara,

pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medina, para que se possam estudar

formas de estabelecer uma possível cooperação técnica entre Estado e sindicato

para a promoção da educação ambiental no Vale do Jequitinhonha.

Conclusão

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

1.305/2010 por meio do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.305/2010, apresentada pelo Conselho Estadual do Idoso – CEI –, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável solicitando que, nas atividades de

educação ambiental desenvolvidas por essa Secretaria, dê atenção especial aos

idosos, por sua importância e ampla participação na vida social. Requer, ainda, seja

realizado contato com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medina, que

desenvolve um projeto de educação ambiental no Vale do Jequitinhonha, visando ao

estabelecimento de uma possível cooperação técnica.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.306/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.306/2010, de Carlos Roberto Santana, da

Associação de Moradores do Bairro Santa Cecília de Juiz de Fora, sugere alteração

da Ação 4047 – Incentivo a projetos esportivos –, do Programa 149 – Incentivo ao
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desporto – do PPAG 2008-2011 para destinar recursos ao desenvolvimento de

projetos esportivos no Bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 alteração no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2008-2011 de forma a promover projetos esportivos para a

melhoria da saúde e da qualidade de vida e para a inclusão social da população de

Juiz de Fora.

Como a proposta em questão não diz respeito à programação orçamentária do

Estado, não pode ser atendida na forma original. Somos pelo seu acolhimento,

contudo, na forma de requerimento à Secretaria de Estado de Esporte e Juventude,

solicitando a destinação de recursos para a realização de projetos esportivos no

Bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora.

Conclusão

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

1.306/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.306/2010, apresentada por Carlos Roberto Santana, da Associação de Moradores

do Bairro Santa Cecília de Juiz de Fora, requer, nos termos regimentais, seja
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encaminhado à Secretária de Estado de Esporte e Juventude requerimento para que

viabilize recursos com vistas à realização de projetos esportivos no Bairro Santa

Cecília, em Juiz de Fora.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.317/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.317/2010, de Simone Alverenga Borja, da

Associação para Recuperação e Conservação Ambiental em Defesa da Serra da

Calçada – Arca- Amaserra –, encaminha sugestão de alteração da Ação 1058 –

Criação e implantação de áreas protegidas – 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 comento visa à criação do Monumento Natural da Serra da Calçada,

na porção sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se de pleito de

associações ambientalistas da região, que se manifestam há três anos, constituindo

protesto contra a expansão da mineração nas Serras da Calçada e da Moeda e em

favor da proteção da biodiversidade e das paisagens de grande beleza cênica e da

conservação do patrimônio histórico e espeleológico na região.

Entre os anos de 2008 e 2009, o tema foi objeto de debates na Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, a Comissão Especial das Serras da

Calçada e da Moeda reuniu parlamentares, moradores da região, representantes do

Ministério Público, de secretarias de Estado, do setor produtivo, das prefeituras, de



____________________________________________________________________________
122

universidades, entre outros, para discutir o potencial de uso do solo e do subsolo da

região concomitantemente à preservação dos patrimônios arqueológico,

espeleológico e natural ali situados.

Tendo em vista a importância ambiental da discussão e avaliando que a proposta

pode ser contemplada na Ação 1058 – Criação e implantação de áreas protegidas –,

opinamos pelo encaminhamento de requerimento à Secretaria Estadual de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, solicitando providências a respeito da

criação dessa unidade de conservação.

Conclusão

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

1.317/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.317/2010, apresentada pela Associação para Recuperação e Conservação

Ambiental em Defesa da Serra da Calçada – Arca-Amaserra –, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável solicitando estudos para a criação do

Monumento Natural da Serra da Calçada, visando à proteção dos patrimônios natural,

arqueológico, espeleológico e cultural ali situados.

André Quintão, Presidente da Comissão da Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.319/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.319/2010, de Alexandre Berquó Dias, da

Prefeitura Municipal de Tupaciguara, e outros encaminha proposta de alteração da

Ação 1075-Elaboração de projetos de recuperação e readequação de estradas

vicinais com enfoque ambiental -, do PPAG 2008-2011, modificando suas metas
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físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outra proposta foi aglutinada por tratar de tema

semelhante, apresenta dois objetivos. O primeiro é o asfaltamento do trecho da via

que liga o Município de Tupaciguara ao Distrito Industrial. O segundo é o

asfaltamento de trecho da via de acesso à Prainha, a partir da MG-255, em São

Francisco Sales.

A melhoria e pavimentação de estradas é de extrema importância para o

desenvolvimento socioeconômico das diversas regiões do Estado, uma vez que

condições adequadas de infraestrutura possibilitam maior crescimento. Entretanto,

por se tratar de ações que envolvem projetos de engenharia, entendemos que se

deve analisar, primeiramente, a viabilidade técnica e financeira de cada projeto.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimento de estudo de viabilidade ao Departamento de Estradas de

Rodagem de Minas Gerais – DER-MG.

Conclusão

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

1.319/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.319/2010, apresentada pela Prefeitura Municipal de Tupaciguara e pela Câmara

Municipal de São Francisco Sales, na audiência pública de revisão do PPAG 2008-

2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -

DER-MG - solicitando a elaboração de estudo de viabilidade técnica do asfaltamento

do trecho da via que liga o Município de Tupaciguara ao Distrito Industrial e do

asfaltamento do trecho da via de acesso à Prainha, a partir da MG-255, em São

Francisco Sales.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.320/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.320/2010, de Edgar José de Lima, da Câmara

Municipal de Guarda-Mor, e outros encaminha proposta de alteração da Ação 1353-

Pavimentação e restauração de rodovias na fronteira agroindustrial, 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 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outras propostas foram aglutinadas por tratar de tema

semelhante, apresenta como objetivo o asfaltamento da estrada entre a BR 188 e a

divisa com o Estado de Goiás, das estradas entre a BR-452 e os Povoados de

Bálsamo e Brilhante, em Tupaciguara, da estrada que liga São Francisco Sales a

Campina Verde, do trecho de acesso ao porto hidroviário de Iturama, da via que liga a
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Vila Coqueiros, no Município de Itapajipe, à MG-255, das estradas entre Frutal e Vila

Barroso e Carneirinho e o Distrito de Estrela da Barra, passando pela sede da Usina

Coruripe, e da interligação da BR-153 com a BR-452.

A pavimentação de estradas é, realmente, de extrema importância para o

desenvolvimento socioeconômico das diversas regiões do Estado, uma vez que

condições adequadas de infraestrutura possibilitam maior crescimento econômico e

maior qualidade de vida à população; entretanto, obras de tamanha importância

devem ter sua implantação devidamente estudada, analisando-se, primeiramente, a

viabilidade técnica e financeira de cada projeto.

Sendo assim, esta Comissão opina pela acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimentos de estudo de viabilidade aos órgãos responsáveis pelos

trechos de vias citados, com exceção da pavimentação do trecho de acesso ao porto

hidroviário de Iturama e da estrada entre Frutal e Vila Barroso, para os quais já existe

projeto, cujo requerimento será para a implantação dos projetos.

Conclusão

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

1.320/2010 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.320/2010, apresentada pela Câmara Municipal de Guarda-Mor, pela Câmara

Municipal de Tupaciguara, pela Câmara Municipal de Frutal, pela Câmara Municipal

de Itapajipe, pela Câmara Municipal de São Francisco Sales, pela Prefeitura

Municipal de Araporã e pela Prefeitura Municipal de Carneirinho na audiência pública

de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Departamento de Estradas de

Rodagem de Minas Gerais – DER-MG, solicitando a elaboração de estudos de

viabilidade técnica do asfaltamento da estrada entre a BR-188 e a divisa com o
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Estado de Goiás, da estrada que liga São Francisco Sales a Campina Verde e da

interligação da BR-153 com a BR-452, e a implementação dos projetos de

asfaltamento do trecho de acesso ao porto hidroviário de Iturama e da estrada entre

Frutal e Vila Barroso.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.320/2010, apresentada pela Câmara Municipal de Guarda-Mor, pela Câmara

Municipal de Tupaciguara, pela Câmara Municipal de Frutal, pela Câmara Municipal

de Itapajipe, pela Câmara Municipal de São Francisco Sales, pela Prefeitura

Municipal de Araporã e pela Prefeitura Municipal de Carneirinho na audiência pública

de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ofício a Secretaria Estadual de Transportes e

Obras – Setop – solicitando a elaboração de estudos de viabilidade técnica do

asfaltamento das estradas entre a BR-452 e os povoados de Bálsamo e Brilhante e

da via que liga a Vila Coqueiros, no Município de Itapajipe, à MG-255, no âmbito do

Programa 026 - Minas Avança.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.320/2010, apresentada pela Câmara Municipal de Guarda-Mor, pela Câmara

Municipal de Tupaciguara, pela Câmara Municipal de Frutal, pela Câmara Municipal

de Itapajipe, pela Câmara Municipal de São Francisco Sales, pela Prefeitura

Municipal de Araporã e pela Prefeitura Municipal de Carneirinho na audiência pública

de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ofício à Unidade PPP da Secretaria Estadual

de Desenvolvimento Econômico, solicitando a elaboração de estudos de viabilidade
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técnica do asfaltamento da via entre Carneirinho e o Distrito de Estrela da Barra,

passando pela sede da Usina Coruripe.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.322/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.322/2010, de autoria de Madalena Uemura

Barbosa, da Câmara Municipal de São Francisco de Sales, e outros, encaminha

proposta de 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

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outra proposta foi aglutinada por tratar de tema

semelhante, apresenta dois objetivos. O primeiro é a reconstrução da Ponte Cônego

Aldeia Nova, que dá acesso ao Projeto de Assentamento Queixada e a diversas

propriedades rurais. O segundo é a implementação de interseção em dois níveis no

cruzamento das Rodovias MG-255 e BR-153, nas proximidades do Km 1,5 da MG-

255.

A existência de pontes e viadutos em condições adequadas é essencial para o

crescimento e desenvolvimento do Estado, uma vez que ações de melhoria de

infraestrutura são de grande importância para oferecer à população um transporte de

pessoas, mercadorias e insumos com maior qualidade.

No caso da reconstrução da Ponte Cônego Aldeia Nova, opinamos pelo
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acolhimento da proposta através de requerimento ao Departamento de Estradas de

Rodagem de Minas Gerais – DER-MG – e à Secretária de Estado de Transportes e

Obras Públicas – Setop – solicitando estudo sobre a viabilidade da realização da

obra. No caso da implementação de interseção em dois níveis no cruzamento das

rodovias MG-255 e BR-153, já existe um projeto pronto, de maneira que opinamos

pelo acolhimento da proposta através de requerimento ao – DER-MG solicitando que

os trâmites para realização da obra sejam iniciados o quanto antes.

Conclusão

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

1.322/2010 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.322/2010, apresentada pela Câmara Municipal de São Francisco Sales e pela

Fundação Educacional de Ensino Superior de Frutal - Fesf - na audiência pública de

revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja encaminhado ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem de

Minas Gerais – DER-MG – solicitando um estudo sobre a viabilidade da reconstrução

da Ponte Cônego Aldeia Nova, que dá acesso ao Projeto de Assentamento Queixada

e a diversas propriedades rurais, e que os trâmites para realização da obra de

implementação de interseção em dois níveis no cruzamento das Rodovias MG-255 e

BR-153 sejam iniciados o quanto antes.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.322/2010, apresentada pela Câmara Municipal de São Francisco Sales, na



____________________________________________________________________________
129

audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas – Setop –, solicitando um estudo sobre a viabilidade da

reconstrução da Ponte Cônego Aldeia Nova, que dá acesso ao Projeto de

Assentamento Queixada e a diversas propriedades rurais.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.334/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.334/2010, de autoria de Rogério Delamare

Coutinho Ruas, do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA – Programa

Garantia Safra, encaminha sugestão de criação de ação no PPAG 2008-2011,

denominada “Convivência com o semiárido”, com a finalidade de atendimento às

famílias do semiárido com ações e alternativas de convivência.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 sugere a integração das Ações 1375, 1400,

1056, 1043, 1398, 1101, 1367, do Programa 059 – Convivência com a seca e

inclusão produtiva –, em uma ação unificada de convivência com o semiárido,

específica ao agricultor familiar. Em sua justificação, o autor argumenta ser

necessário prover o semiárido mineiro de políticas públicas com maior integração no

âmbito do governo estadual, otimizando tempo e recursos.

As ações a serem aglutinadas, seguidas de suas respectivas unidades

orçamentárias, estão apresentadas na tabela abaixo:
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* - A tabela contendo as ações a serem aglutinadas, seguidas de suas respectivas

unidades orçamentárias, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2.12.2010.

As ações mencionadas têm unidades responsáveis, produtos, unidades de medida,

finalidades e regionalizações distintos. Assim, a junção em uma única ação iria contra

um dos objetivos essenciais do PPAG, a saber: a possibilidade de acompanhamento

detalhado das políticas públicas. Ainda, o fato de serem destacadas unidades

orçamentárias diferentes para cada ação também torna inviável a unificação das

ações, sob o ponto de vista contábil.

Dessa forma, opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

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

1.334/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.340/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.340/2010, de Tatiane Nunes de Sousa, da

Associação Quilombolas Carrapatos da Tabatinga, encaminha sugestão de alteração

do Programa 48 – Saneamento básico: mais saúde para todos – do PPAG 2008-

2011, com o objetivo de diminuir a taxa de esgoto cobrada na conta de água.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

O programa “Saneamento básico: mais saúde para todos” é constituído de várias
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ações que visam ampliar a população atendida por serviços de abastecimento de

água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários em todas as regiões do Estado.

Essas ações, de fundamental importância para a melhoria das condições de saúde,

do bem-estar e da qualidade de vida da população, devem estar devidamente

explicitadas no PPAG, com suas metas e custos previstos.

Entretanto, o objeto da proposta em exame – reduzir tarifas ou taxas cobradas por

serviços de esgotamento sanitário – não é assunto pertinente ao PPAG.

Dessa forma, opinamos pela rejeição da proposta.

Conclusão

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

1.340/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.342/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.342/2010, de Madalena Uemura Barbosa, da

Câmara Municipal de São Francisco de Sales, sugere nova redação à finalidade da

Ação 2047 – Apoio administrativo do ensino médio – do Programa 180 – Melhoria do

ensino médio – do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

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

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 comento visa a dar nova redação à finalidade da

Ação 2047, acrescentando a expressão “fornecendo, inclusive, um veículo para as

Diretoras utilizarem nos trabalhos administrativos e um vigia para a segurança das
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unidades escolares”. A proponente justifica que o veículo facilitaria os serviços

administrativos desenvolvidos pelas Diretoras de Escola, que, às vezes, utilizam carro

particular para realizá-los. No que concerne aos vigias, a proponente considera

fundamental contratação de profissionais que resguardem a estrutura física das

escolas e a segurança dos alunos, dos professores e dos servidores administrativos.

Os programas destinados ao transporte escolar vedam que os veículos sejam

utilizados para finalidade diversa de transportar os alunos da zona rural. Em que pese

aos esforços empregados pela administração pública, o Estado e os Municípios não

contam com uma rede de transporte escolar que, de forma plena e adequada, atenda

aos alunos de suas redes de ensino. Adquirir, neste momento, veículos que tenham

por objetivo transportar os gestores escolares para desenvolverem suas atividades

parece-nos, em princípio, um dispêndio financeiro sem justificação, pois a maioria das

funções desses profissionais é desenvolvida dentro dos estabelecimentos escolares.

No que concerne à contratação de pessoas destinadas à proceder a segurança das

escolas e de parte da comunidade escolar, gostaríamos de ressaltar a existência da

Lei nº 13.453, de 12/1/2000, que autoriza a criação do programa “Ronda escolar no

Estado de Minas Gerais”. Nos termos dessa lei, o Poder executivo fica autorizado a

criar e implantar o programa, com o objetivo de promover a segurança de estudantes,

professores e servidores dos estabelecimentos de ensino em todos os níveis e em

todos os horários de funcionamento.

Já existe, pois, norma legal que atende a parte da pretensão da proponente;

contudo, como o a questão da segurança é da maior importância, opinamos pelo

acolhimento da proposta em análise na forma de requerimento dirigido à Secretária

de Estado de Educação, solicitando a imediata regulamentação da Lei nº 13.453.

Conclusão

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

1.342/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.342/2010, apresentada por. Madalena Uemura Barbosa, da Câmara Municipal de

São Francisco de Sales, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício

à Secretária de Estado de Educação solicitando que imediatamente sejam tomadas

as providências técnicas e legais necessárias à regulamentação da Lei nº 13.453, de

12/1/2000, que autoriza a criação do programa “Ronda escolar no Estado de Minas

Gerais”.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.344/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.344/2010, de autoria de Ana Lúcia de Souza

Carvalho, da Associação Eclética de Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e

Região Metropolitana, encaminha sugestão de alteração do Programa 48 –

Saneamento básico: mais saúde para todos – do PPAG 2008-2011 para criar

subsídio nas tarifas de água e esgoto para residências cujos proprietários sejam

idosos e de baixa renda.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

O programa “Saneamento básico: mais saúde para todos” é constituído de várias

ações que visam ampliar a população atendida por serviços de abastecimento de

água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários em todas as regiões do Estado.

Essas ações, de fundamental importância para a melhoria das condições de saúde,
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do bem-estar e da qualidade de vida da população, devem estar devidamente

explicitadas no PPAG, com suas metas e custos previstos.

Já o objeto da proposta em tela – criação de subsídios nas tarifas de água e esgoto

para residências cujos proprietários sejam idosos e de baixa renda –, apesar de ser

digno de atenção na implementação de políticas públicas direcionadas a idosos e

famílias carentes, não é assunto pertinente ao PPAG e, portanto, a proposta deve ser

rejeitada.

Conclusão

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

1.344/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.347/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.347/2010, de Maria Salete Gimenez,

encaminha sugestão de criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada

Capacitação à distância em gestão de resíduos sólidos para Municípios, com a

finalidade de oferecer capacitação para gestores públicos municipais, contribuindo

para a implementação ou otimização de ações de gestão de resíduos sólidos.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 que se inclua no PPAG 2008-2011 uma ação que

contemple a execução de cursos de capacitação para gestores públicos, atendendo
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aos requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n° 12.305, de 2010, por

meio da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Utramig.

Adiantando-se ao legislador federal, o Estado de Minas Gerais estabeleceu

efetivamente sua política de resíduos sólidos por meio da edição da Lei nº 18.031, de

2009. Além disso, já se encontrava em execução o programa Minas sem lixões, que

também visa apoiar as administrações municipais na implementação de medidas

tecnicamente adequadas para a disposição final de resíduos. Esse programa teve

seus objetivos incorporados na forma de ação ao PPAG, em 2007, no âmbito do

programa estruturador Resíduos sólidos, sob a responsabilidade da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad. Esse apoio às

administrações municipais ganhou novo impulso com a criação do Centro Mineiro de

Referência em Resíduos – CMRR –, em 2008, que, entre outras atividades, tem

propiciado cursos de capacitação para gestores em convênios com os Municípios e

apoiado as entidades que congregam catadores de materiais recicláveis.

A nova lei estadual da política de resíduos sólidos acrescentou responsabilidades e

exigências aos agentes do setor. Entre os objetivos atribuídos ao poder público

estadual está o de desenvolver programas de capacitação técnica contínua de

gestores na área de gerenciamento e manejo integrado de resíduos sólidos.

Dessa forma, a proposta em análise tem sintonia com a competência do órgão

ambiental do Estado de prestar apoio aos Municípios na gestão dos resíduos sólidos,

sendo recomendável que seja transformada em ofícios à Semad e ao CMRR,

solicitando o empenho para que se ampliem as ações de capacitação, inclusive com

cursos de capacitação à distância, para os agentes e gestores públicos municipais

dos serviços de gestão dos resíduos sólidos.

Conclusão

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

1.347/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

O Deputado que este subscreve, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.347/2010, apresentada por Maria Salete Gimenez, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, sejam enviados ofícios ao Secretario de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e ao Diretor Executivo do Centro Mineiro de Referência

em Resíduos solicitando que se amplie o oferecimento de cursos de capacitação,

inclusive na modalidade de capacitação à distância, para os agentes e gestores

públicos municipais dos serviços de gestão dos resíduos sólidos.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.349/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.349/2010, de Clarise Fernandes da Silva, da

Clarosofia Núcleo Mundial – CNM –, encaminha sugestão de criação de ação no

PPAG 2008-2011, denominada Curso de capacitação profissional para funcionários

da Copanor, com a finalidade de realizar cursos, por meio de parcerias com

organizações não governamentais, para capacitação e qualificação de funcionários

efetivos e/ou terceirizados da Copanor.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

O programa Vida no Vale – Copanor tem por objetivo melhorar a qualidade de vida

da população de 92 Municípios situados na região Nordeste de Minas por meio da

universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgoto. Esse programa,

sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
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Política Urbana e que vem sendo conduzido pela Copanor, tem uma única ação, cuja

meta prevista para 2011 é a implantação de 85 sistemas de água e esgoto em

localidades diversas.

A Copanor, empresa subsidiária da Copasa, foi criada para implantar e operar os

sistemas de água e esgoto nas localidades abrangidas pelo citado programa. Sendo

uma empresa estatal com autonomia administrativa e financeira, cabe à Copanor

selecionar seu quadro de servidores e desenvolver uma política de treinamento e

capacitação de acordo com suas necessidades e atribuições.

Assim, por considerarmos importante a capacitação dos funcionários da Copanor,

opinamos pelo encaminhamento do conteúdo da proposta para conhecimento e

avaliação da empresa.

Conclusão

Em face do exposto, acolhemos a Proposta de Ação Legislativa nº 1.349/2010 por

meio do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.349/2010, apresentada por Clarise Fernandes da Silva, da Clarosofia Núcleo

Mundial, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao

Presidente da empresa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de

Minas Gerais S.A. – Copanor – solicitando que se avalie a possibilidade de se

implementar, no âmbito da política de capacitação e qualificação funcional da

empresa, parcerias com organizações não governamentais.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.352/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.352/2010, de Maria da Consolação Faria, do
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Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – Cedca –, e outros,

sugere alteração da Ação 4034 – Ampliação da oferta de alimentação escolar nas

escolas de tempo integral –, do Programa 019 – Escola de tempo integral – do PPAG

2008-2011, modificando a unidade de medida constante na ação.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 4034 – Ampliação da oferta de alimentação escolar nas escolas de tempo

integral – do Programa 019 – Escola de tempo integral – tem como unidade de

medida “aluno”, pois se trata de ação voltada para a oferta de alimentação escolar

para os estudantes. A sugestão apresentada propõe a substituição dessa unidade de

medida por “índice de massa corporal”, o que não se coaduna com o objetivo da

ação.

Entendemos que a melhor forma de atender ao espírito que orienta a proposta em

tela é por meio de requerimento em que se solicite à Secretária de Estado de

Educação que proceda à avaliação nutricional dos alunos das escolas de educação

básica, em especial daqueles atendidos nas escolas de tempo integral.

Conclusão

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

1.352/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.352/2010, apresentada por Maria da Consolação Faria, do Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente – Cedca –, e outros, requer, nos termos

regimentais, seja encaminhado à Secretária de Estado de Educação requerimento

para que viabilize a implantação de programas de avaliação nutricional dos alunos da

educação básica, em especial nas escolas de tempo integral.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.359/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.359/2010, de Clarise Fernandes da Silva, da

Clarosofia Núcleo Mundial – CNM –, encaminha proposta de criação de ação no

PPAG 2008-2011, denominada “Acompanhamento psicológico ao professor de

ensinos fundamental e médio nas escolas públicas”.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 propõe a inclusão, no Programa 014 – Desempenho e avaliação

de professores –, de ação nova com o objetivo de propiciar acompanhamento

psicológico para professores das escolas de educação básica, com repasse de

recursos a serem executados pela entidade proponente.

De acordo com a Clarosofia Núcleo Mundial, as pressões cotidianas e as agressões

cada vez mais recorrentes sofridas pelos professores resultam em constantes

afastamentos e licenças médicas, com grande prejuízo para a qualidade do ensino.

Por conseguinte, a entidade proponente sugere a realização de acompanhamento
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psicológico, sobretudo preventivo, para evitar o adoecimento de professores

submetidos à violência no ambiente escolar.

Como a matéria não diz respeito à programação orçamentária do Estado, não pode

ser atendida na forma de alteração do PPAG; contudo, dada a relevância da matéria,

somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa em análise na forma de

requerimento à Secretaria de Estado de Educação, solicitando que sejam oferecidos

programas dirigidos aos professores submetidos à violência no ambiente escolar e de

prevenção ao afastamento por sofrimento mental decorrente do ambiente de trabalho.

Conclusão

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

1.359/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.359/2010, de autoria de Clarise Fernandes da Silva, da Clarosofia Núcleo Mundial –

CNM –, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado requerimento à Secretária

de Estado de Educação para que viabilize a implantação de programas de

acolhimento aos professores submetidos à violência no ambiente escolar e de

prevenção ao afastamento por sofrimento mental decorrente do ambiente de trabalho.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.362/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.362/2010, de autoria de Tatiane Nunes de

Sousa, da Associação Quilombolas Carrapatos da Tabatinga, encaminha proposta de

criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada Qualificação Profissional de

Comunidades Quilombolas, com a finalidade de preparar os profissionais da

educação que trabalham nessas comunidades a contribuir para a conservação da
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cultura de cada comunidade.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8 de novembro de 2010, em Belo Horizonte, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2008-2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 questão sugere a criação de ação destinada à

capacitação de profissionais que atuam nas escolas situadas nas comunidades

remanescentes de quilombos. Ao justificar a criação da ação, a proponente alega a

necessidade de manter a cultura e as tradições das referidas comunidades.

Embora haja no PPAG ações voltadas à capacitação de docentes para a educação

básica, não há menção à educação dos docentes que atuam nas comunidades

remanescentes de quilombos. Dada a especificidade dessas comunidades, a

capacitação dos docentes que nelas atuam é essencial.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

requerimento à Secretaria de Educação em que solicita que seja implementado

programa de capacitação de docentes que atuam nessas comunidades ou

adequação dos programas de capacitação mantidos pela Secretaria a essa

finalidade.

Conclusão

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

1.362/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.362/2010, apresentada pela Sra. Tatiane Nunes de Sousa, da Associação

Quilombolas Carrapatos da Tabatinga, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício à Secretária de Estado de Educação, seja implementado programa de

capacitação de docentes que atuam nessas comunidades ou adequação dos

programas de capacitação mantidos pela Secretaria a essa finalidade.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.366/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.366/2010, de Clarise Fernandes da Silva, da

Clarosofia Núcleo Mundial – Cnm – , sugere alteração do Programa 047 – RMBH –

do PPAG 2008-2011 para criação de programa voltado à instituição do cartão de

transporte estudantil, nos moldes do cartão Ótimo do idoso, a ser fornecido mediante

a comprovação de frequência escolar do beneficiado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8 de novembro de 2010, em Belo Horizonte, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2008-2011 -, para o exercício 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 a instituição, em parceria entre as

empresas de transporte coletivo da região metropolitana e a instituição proponente,

de cartão de transporte estudantil.

A concessão de meio passe ou passe integral a estudantes é um assunto discutido

com frequência nesta Casa. No entanto, é preciso considerar que a concessão do

benefício pleiteado pela proponente é trabalho de grande complexidade e múltiplas

discussões no processo legislativo, não se mostrando, assim, adequada aos



____________________________________________________________________________
143

mecanismos de discussão que caracterizam a revisão do PPAG.

No entanto, de modo a enriquecer a discussão do tema, propomos o acolhimento

da proposta na forma de requerimento à Secretaria de Estado de Transporte e Obras

Públicas, em que se solicita a realização de estudo sobre a viabilidade de

implantação do passe-livre ou meio passe para estudantes nas linhas do sistema

metropolitano de transporte coletivo de passageiros.

Conclusão

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

1.366/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.366/2010, apresentada por Clarise Fernandes da Silva, da Clarosofia Núcleo

Mundial – Cnm –, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas solicitando realização de

estudo de viabilidade de implantação do passe-livre ou meio passe para estudantes

nas linhas do sistema metropolitano de transporte coletivo de passageiros.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.372/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.372/2010, de Marilda de Abreu Araújo, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-Ute –, e

outros, sugere alteração do Programa 014 – Desempenho e qualificação de

professores – do PPAG 2008-2011, para estabelecer convênio com o FNDE-MEC e

com programas de formação de funcionários - Profuncionário - e de professores -

Forprof -, que abrangem a todos os profissionais de educação da rede estadual

pública.
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A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8 de novembro de 2010, em Belo Horizonte, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2008-2011 para o exercício 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 o estabelecimento de convênio entre o Estado e

governo federal para a participação de profissionais da área de educação nos

programas Profuncionário e Forprof.

O programa Profuncionário oferta cursos técnicos à distância de nível médio para

formação de funcionários da educação básica. O Estado de Minas Gerais já celebrou

convênio com o Ministério da Educação – MEC – para a participação dos

profissionais da área da educação no programa. Portanto, a solicitação do

proponente já se encontra atendida.

Além disso, o Poder Executivo Estadual 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 possibilitem o desenvolvimento dos

conhecimentos e habilidades do servidor.

Desse modo, os objetivos pretendidos nas alterações propostas já estão

compreendidos nos programas estaduais e federais mencionados e não há por que

atender a proposição em tela na forma original. Contudo, como o objetivo da proposta

é meritório, opinamos por seu acolhimento na forma de requerimento solicitando a

ampliação do acesso dos trabalhadores da rede estadual de ensino ao programa

Profuncionário e ao Plano Anual de Desenvolvimento dos Servidores - Pades -, que

integra a Política de Desenvolvimento dos Servidores Públicos do Estado de Minas

Gerais.

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

1.372/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.372/2009, apresentada por Marilda de Abreu Araújo, do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -, e outros, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de

Educação, solicitando 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.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.373/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.373/2010, de autoria de Ubiratã Pinto

Cerqueira, do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais –

Sinttel –, sugere a alteração da Ação 2417 – Remuneração de pessoal ativo e

encargos sociais –, do Programa 701 – Apoio à administração pública – do PPAG

2008-2011, para investir na melhoria do salário dos professores.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 pauta tem por objetivo melhorar a remuneração

dos professores da educação básica do Estado. Segundo o proponente, a medida

visa a valorizar essa categoria, aumentar o interesse das pessoas em ingressar

nessa profissão e resgatar o respeito pelo profissional da educação.

Em princípio, deixamos de acatar a proposta de ação legislativa, na forma

apresentada, por se tratar de matéria própria de legislação ordinária e não do PPAG.

Além disso, recentemente houve a reestruturação da carreira dos professores, nos

termos da Lei nº 18.975, de 29/6/2010.

Contudo, independentemente dessa norma legal, faz-se necessário que o Poder

Executivo mantenha diálogo permanente com os representantes dos profissionais

dessa categoria, para aprimorar a organização e a remuneração da carreira.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise, na forma de

requerimento dirigido às Secretarias de Estado de Educação e de Planejamento e

Gestão.

Conclusão

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

1.373/2010, na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.373/2010, apresentada pelo Sr. Ubiratã Pinto Cerqueira, do Sindicato dos

Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais – Sinttel/MG –, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, sejam enviados ofícios às Secretárias de Estado de

Educação e de Planejamento e Gestão, solicitando que o Poder Executivo mantenha

diálogo permanente com as entidades representantes dos profissionais da educação,

no sentido de aprimorar as legislações pertinentes à organização e à remuneração de
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suas carreiras.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.374/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.374/2010, de Santuza Abras, da Universidade

do Estado de Minas Gerais - Uemg -, encaminha proposta de alteração da Ação 1202

- Apoio aos projetos de caráter estruturante do Sistema de Ciência, Tecnologia e

Inovação -, do Programa 043 - Rede de inovação tecnológica -, do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.374/2010 propõe a criação de parque

tecnológico junto ao Câmpus da Uemg de Belo Horizonte. De acordo com a

justificativa apresentada pela proponente, tal iniciativa possibilitaria a produção de

conhecimento e pesquisas junto à Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais -

Cetec - e à Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Minas Gerais - Fapemig-,

ambas no mesmo espaço Geográfico do Bairro Cidade Nova.

Os parques tecnológicos congregam, no mesmo espaço, empresas de base

tecnológica - EBTs -, universidades e outros centros de P&D, de natureza pública ou

privada, com o objetivo de incentivar a inovação tecnológica por meio do

fornecimento de infraestrutura e serviços compartilhados e da promoção de

interações cooperativas entre as instituições nele instaladas. Assim, visa adicionar

valor à atividade econômica, atraindo negócios de maior valor agregado e alto

conteúdo tecnológico, fomentando a inovação tecnológica e o desenvolvimento
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científico e tecnológico nas várias cadeias produtivas por indução, com ênfase na

geração, no domínio e na transferência de inteligência no processo produtivo.

O Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG 2008-2011 - para o exercício de 2011, prevê o apoio a

seis parques tecnológicos, sendo um na região Central, dois na região da Zona da

Mata, dois no Sul de Minas e um no Triângulo Mineiro.

O Parque Tecnológico de Belo Horizonte – BH-TEC – foi fundado em 2005 e está

sendo implantado em área pertencente à UFMG, adjacente ao “câmpus” da

Pampulha. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais - Sectes -, tal iniciativa é resultado de

um arranjo cujos principais agentes institucionais representam os setores público e

privado, nos níveis estadual e federal. São eles: o Governo do Estado, a Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte, a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -, o

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -

Sebrae-MG - e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg.

Por essas razões, consideramos adequado encaminhar requerimento à Sectes para

solicitar análise da viabilidade da proposta.

Conclusão

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

1.374/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.374/2010, apresentada pela Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - na

audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011 realizada em Belo Horizonte,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais solicitando a realização de

estudo de viabilidade para a criação de parque tecnológico junto ao câmpus da
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Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -, em Belo Horizonte, de forma a

permitir a produção de conhecimento e pesquisas junto à Fundação Centro

Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - e à Fundação de Amparo à Pesquisa no

Estado de Minas Gerais - Fapemig-, ambas no mesmo espaço geográfico do Bairro

Cidade Nova.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.376/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.376/2010, de autoria de Jerônimo Romualdo

Batista Filho, da Câmara Municipal de Tupaciguara, e outros, encaminha proposta de

alteração da ação 1159-Operação de Segurança 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 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outra proposta foi aglutinada por tratar de tema

semelhante, apresenta dois objetivos. O primeiro é a instalação de passarela na

travessia da MG-223, que liga os Bairros Tiradentes e Nova Esperança, em

Tupaciguara. O segundo é a instalação de uma passarela na travessia da BR-452,

que liga os Bairros Jardim do Lago e Bairro Primavera.

A função básica de uma passarela é separar fisicamente fluxos até então

conflitantes de pedestres e veículos. Isso ajuda os pedestres a cruzar o fluxo de

veículos e os ocupantes dos veículos a cruzar o fluxo de pedestres. Desta maneira,

percebe-se que a instalação de passarelas está diretamente relacionada com a
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segurança dos pedestres e motoristas, uma vez que é cada vez maior o número de

vias rápidas e de rodovias em meio urbano.

Observando-se isso, torna-se indispensável a construção de passarelas. Entretanto,

por se tratar de ações que envolvem projetos de engenharia, entendemos que se

deve analisar, primeiramente, a viabilidade de cada projeto, inclusive para definir se

os pontos de instalação de passarelas sugeridos na proposta em comento são os

mais adequados.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimento de estudo de viabilidade ao Departamento de Estradas de

Rodagem de Minas Gerais – DER-MG.

Conclusão

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

1.376/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.376/2010, apresentada pela Câmara Municipal de Tupaciguara na audiência pública

de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício 2011, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais – DER/MG –, solicitando a elaboração de um estudo de

viabilidade técnica da instalação de passarelas na travessia da MG-223, que liga os

Bairros Tiradentes e Nova Esperança, em Tupaciguara, e na travessia da BR-452,

que liga os Bairros Jardim do Lago e Bairro Primavera.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.379/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.379/2010, de Carlindo Dourado Souza, da
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Câmara Municipal de Araçuaí, encaminha proposta de alteração da Ação 4699 -

Indução de programas e projetos de pesquisa -, do Programa 003 - Arranjos

produtivos, polos de excelência e polos de inovação -, 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta tem por finalidade a criação de um centro de pesquisa para

desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha na área de agricultura e pecuária, a ser

instalado no Município de Araçuaí. Segundo o proponente, ocorre grande queda de

produtividade em virtude da falta de pesquisa sobre métodos de produção adequados

às espeficidades da região. A escolha de Araçuaí decorre do fato de ser este um

Município polo do médio Jequitinhonha.

De fato, a região dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri apresenta condições

naturais específicas que devem ser consideradas pela produção agrícola e pecuária,

sobretudo em face das necessidades de desenvolvimento econômico e social

regionais. Cumpre destacar, porém, que o Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe

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

o exercício de 2011, já prevê o desenvolvimento de três arranjos-polos de pesquisa

na região do Jequitinhonha e do Mucuri. Nesse quantitativo está incluída a instalação

de um polo de inovação no Município de Araçuaí, segundo informações da Secretaria

de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O objetivo dos polos de

inovação é contribuir para o desenvolvimento das regiões Norte e dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri através da formação e da concentração de massa crítica

territorialmente localizada, agregando valor à economia regional (emprego e renda) e
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às políticas públicas através de esforço de inovação, ancorado em estruturas de

capacitação de recursos humanos e P&D. O polo de inovação caracteriza-se por ser

um centro de projetos e pesquisas que não abrange apenas um objeto setorial

específico. Dessa forma, é possível que o polo de Araçuaí inclua a realização de

pesquisas que visem a atender ao objeto da proposta.

Por essa razão, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

encaminhamento de requerimento à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior.

Conclusão

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

1.379/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.379/2010, apresentada pela Câmara Municipal de Araçuaí, na audiência pública de

revisão do PPAG 2008-2011 realizada em Belo Horizonte, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia

e Ensino Superior de Minas Gerais, solicitando seja priorizada a realização de

pesquisas em agricultura e pecuária no polo de inovação do Município de Araçuaí

com o objetivo de desenvolver técnicas capazes de contribuir para o aumento da

produtividade daqueles setores, na Região do Vale do Jequitinhonha.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.380/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.380/2010, de Valdir Inácio Ferreira, da

Prefeitura Municipal de Araporã, encaminha proposta de alteração da Ação 4415 -

Obras de melhoramento e pavimentação de rodovias federais e estaduais em
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parcerias, 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 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 realização de uma parceria entre o

Estado e a Usina Alvorada para construção de uma estrada asfaltada entre Araporã e

o Povoado dos Garcias, no Município de Monte Alegre.

Segundo o autor da proposta, a construção da rodovia possibilitará a expansão da

cultura de cana de açúcar, além de facilitar o escoamento da produção leiteira da

região.

Em Minas Gerais, a realização de parcerias entre o Estado e a iniciativa privada do

tipo que é solicitado pelo proponente é feita de acordo com as diretrizes da Lei nº

18.038, de 2009, que define como empreendimentos para o desenvolvimento

econômico do Estado a construção, a reforma, a recuperação, o melhoramento e a

ampliação de obras e instalações que possibilitem o desenvolvimento social ou

econômico de regiões ou localidades no Estado.

Entendemos que a realização da parceria solicitada pelo autor é de grande

importância para o desenvolvimento social e econômico da região do Triângulo;

portanto, acolhemos a proposta em exame na forma de requerimento à Unidade PPP

da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico solicitando a realização da

supracitada parceria, que é de interesse para a Usina Alvorada e para a população da

região.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.380/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.380/2010, apresentada pela Prefeitura Municipal de Araporã na audiência pública

de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ofício à Unidade PPP da Secretaria Estadual

de Desenvolvimento Econômico, solicitando a realização de uma parceria com a

Usina Alvorada para construção de uma estrada asfaltada entre Araporã e o povoado

dos Garcias, no Município de Monte Alegre.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.381/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.381/2010, de Maria Alice da Silva, da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, e outros, sugere

alteração da Ação 1232 – Implantação do modelo de gestão da informação e

tecnologia da informação e comunicação –, do Programa 158 – Governança

eletrônica – do PPAG 2008-2011–, para que se realizem audiências públicas durante

o processo de formulação do PPAG 2012-2015, antes de sua apresentação ao Poder

Legislativo, com a participação de conselhos e movimentos sociais no processo

elaborativo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 em comento solicita a realização de audiências

públicas prévias à elaboração do próximo PPAG. A essa proposta, foram aglutinadas

três sugestões que tinham os seguintes objetivos: estimular a participação dos

representantes da sociedade civil na avaliação e no planejamento do formato das

audiências públicas de formulação, revisão e monitoramento do PPAG, a fim de

contribuir para o aperfeiçoamento do processo participativo; garantir a publicação, na

íntegra, das propostas aprovadas nas audiências públicas do PPAG; alterar a

regionalização do PPAG, separando os Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e a região

Norte de Minas, estabelecendo metas físicas e financeiras iguais e consistentes para

essas regiões.

Segundo os proponentes, as sugestões apresentadas se justificam porque as

audiências prévias à elaboração do próximo PPAG promoveriam a ampliação da

participação popular na construção do planejamento público e na definição das

prioridades de ação e alocação de recursos, a partir da avaliação de indicadores.

Além disso, alegaram que, apesar dos avanços já alcançados, deve-se ressaltar a

importância de mecanismos que forneçam as informações orçamentárias para a

sociedade civil, incidindo de forma qualificada no planejamento público. Alegaram

ainda que a sociedade deve ter ciência das propostas apresentadas ao PPAG e que

a precária unidade política do Vale do Jequitinhonha faz com que essa região seja

prejudicada em relação ao Norte de Minas e ao Vale do Mucuri, no planejamento do

Estado.

As propostas relativas à maior participação da sociedade na elaboração do PPAG,

no planejamento das audiências públicas e na publicação das sugestões são factíveis

e permitem o crescimento da democracia participativa. A proposta que solicita uma

nova regionalização, ainda que tenha apresentado em sua justificação razões

questionáveis de natureza política, deve ser objeto de estudo técnico para a

elaboração do próximo PPAG.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise, na forma de
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requerimentos ao Presidente da Mesa da Assembleia e ao Secretário de Estado de

Planejamento e Gestão.

Conclusão

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

1.381/2010 na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.381/2010, de Maria Alice da Silva, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente de Minas Gerais, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja estudada a possibilidade de participação de entidades públicas e privadas,

organizações e movimentos sociais no planejamento e na avaliação das audiências

públicas do Plano Plurianual de Ação Governamental para o período de 2012 – 2015.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.381/2010, de Maria Alice da Silva, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente de Minas Gerais, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

a publicação, na íntegra, das propostas aprovadas nas audiências públicas do Plano

Plurianual de Ação Governamental.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.381/2010, de Maria Alice da Silva, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e
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do Adolescente de Minas Gerais, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício dirigido ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão para

que seja estudada a possibilidade de realização de audiências públicas regionais com

o intuito de subsidiar a elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental para

o período de 2012 – 2015.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.381/2010, de Maria Alice da Silva, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente de Minas Gerais, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão solicitando

que sejam realizados os estudos técnicos e legais necessários para alterar a

regionalização do PPAG 2012 – 2015, separando os Vales do Jequitinhonha, do

Mucuri e a região Norte de Minas e estabelecendo metas físicas e financeiras iguais e

consistentes para essas regiões.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.383/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.383/2010, de autoria de Antônia M. Bacil e de

Maria José Bacil, ambas do Núcleo de Orientação Vocacional e Aprendizagem –

Novais –, encaminha proposta de alteração do Programa 014 – Desempenho e

Qualificação de Professores – do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8 de novembro de 2010, em Belo Horizonte, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2008-2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 em questão é fruto da aglutinação de duas

propostas. A primeira sugere a inclusão da disciplina educação emocional (ecologia

emocional) na educação básica profissionalizante. A segunda, por sua vez, solicita a

capacitação de educadores das escolas de educação básica na área de leitura

emocional como aspecto preventivo da pedagogia terapêutica.

A inclusão de conteúdos ou disciplinas na grade curricular da escolas de educação

básica extrapola os objetivos do PPAG. Por consequência, a primeira sugestão

apresentada pelas proponentes não pode ser acolhida.

Quanto à segunda sugestão, os programas de capacitação do corpo docente

devem ter por objetivo o desenvolvimento ou aprimoramento das habilidades e

competências nos docentes no ambiente escolar. Assim, sugere-se seu acolhimento

na forma de requerimento à SEE para que analise a viabilidade da oferta de

atividades complementares para apoio aos profissionais da educação na realização

das suas atribuições, de modo a que os profissionais da educação, e também o corpo

discente possam refletir sobre as ações educativas que incrementem o desempenho

escolar e proporcionem melhoria da convivência entre alunos e professores.

Conclusão

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

1.383/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.383/2010, apresentada pelas Sras. Antônia M. Bacil e de Maria José Bacil, do

Núcleo de Orientação Vocacional e Aprendizagem – Novais –, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de Educação
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solicitando analise da viabilidade da oferta de atividades complementares para apoio

aos profissionais da educação na realização das suas atribuições, de modo a que

esses profissionais possam refletir sobre as ações educativas que incrementem o

desempenho escolar e proporcionem melhoria da convivência entre alunos e

professores.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.385/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.385/2010, de Jerônimo Romualdo Batista Filho,

da Câmara Municipal de Tupaciguara, e outros encaminha proposta de alteração da

Ação 4127 - Manutenção de estradas vicinais, 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 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 e o asfaltamento da estrada

vicinal que liga os Municípios de Tupaciguara a Monte Alegre de Minas.

Segundo os autores da proposta, a melhoria dos acessos beneficiaria toda a

população, proporcionando melhor qualidade de vida para todos.

A pavimentação de estradas é, realmente, de extrema importância para o

desenvolvimento socioeconômico das diversas regiões do Estado, uma vez que

condições adequadas de infraestrutura possibilitam maior crescimento econômico e

maior qualidade de vida à população. Entretanto, uma obra de tamanha importância

deve ter sua implantação devidamente estudada, analisando-se, primeiramente, a
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viabilidade técnica e financeira do projeto.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimento de estudo de viabilidade ao Departamento de Estradas de

Rodagem de Minas Gerais – DER-MG.

Conclusão

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

1.385/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.385/2010, apresentada pela Câmara Municipal de Tupaciguara, na audiência

pública de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício 2011, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Departamento de Estradas de

Rodagem de Minas Gerais – DER-MG, solicitando a elaboração de um estudo de

viabilidade técnica sobre a construção e o asfaltamento da estrada vicinal que liga os

Municípios de Tupaciguara a Monte Alegre de Minas.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.386/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.386/2010, de autoria de Alexandre Berquó

Dias, da Prefeitura Municipal de Tupaciguara, e outros encaminha proposta de

alteração da Ação 4518 - Conservação de Rodovias Estaduais e Federais Delegadas

- 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 4/11/2011, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

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

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outras propostas foram aglutinadas por tratarem de

tema semelhante, tem como objetivo o recapeamento e a implantação de

acostamento na Rodovia BR-452, no trecho entre Tupaciguara e Araporã, e o

recapeamento da Rodovia BR-497, nos trechos entre Campina Verde e Prata e entre

Carneirinho e Iturama.

As rodovias de que tratam a proposta em tela são rodovias federais, entretanto, são

vias cuja conservação foi delegada ao Departamento de Estradas de Rodagem de

Minas Gerais - DER-MG - através de celebração de convênio.

A melhoria das condições de tráfego das rodovias na região do Triângulo Mineiro é

de extrema importância para o escoamento da produção agroindustrial, responsável

por parte considerável da economia regional. Mas, para que tal melhoria seja efetiva,

são necessários estudos sobre a viabilidade técnica e financeira de cada projeto.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento das propostas em análise na

forma de requerimentos de estudo de viabilidade ao DER-MG.

Conclusão

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

1.386/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.386/2010, apresentada pelas Prefeituras Municipais de Tupaciguara, Araporã e

Carneirinho, e pelas Câmaras Municipais de Campina Verde e Tupaciguara, na

audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício 2011, requer a V.
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Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Departamento de Estradas

de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG - solicitando a elaboração de um estudo de

viabilidade técnica do recapeamento e da implantação de acostamento na Rodovia

BR-452, no trecho entre Tupaciguara e Araporã, e o recapeamento da Rodovia BR-

497, nos trechos entre Campina Verde e Prata e entre Carneirinho e Iturama, ambas

rodovias federais cuja conservação foi delegada ao Estado através de convênio.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.389/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.389/2010, da Sra. Santuza Abras, da

Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –, sugere a criação de programa de

capacitação de professores de educação básica e do ensino superior e de cursos

rápidos de extensão para capacitação em serviço no PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG -, de programa de capacitação de professores de educação

básica e de ensino superior e de cursos rápidos de extensão para capacitação em

serviço.

No PPAG já existem programas e ações direcionados à capacitação de professores

da educação básica. Quanto à oferta de cursos de extensão, a Uemg tem recursos

assegurados, por meio da ação 4249 - Extensão universitária - Paex -, do Programa

140 - Desenvolvimento do ensino superior na Uemg -, para a realização de atividades
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de extensão. Portanto, as sugestões não podem ser acolhidas.

Já em relação à capacitação de pessoal do ensino superior, no PPAG há apenas

ações dispersas que abordam o tema ao dispor sobre oferta de cursos de pós-

graduação, capacitação de pesquisadores e oferta de bolsas de estudos, entre

outros. Todavia, a criação de programa específico de capacitação do pessoal das

instituições estaduais de ensino superior pode impactar positivamente a qualidade

dos serviços por elas prestados.

Sugere-se, portanto, a aprovação da proposta na forma de requerimento ao

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em que se solicita a

realização de estudos para a implantação de programa de capacitação permanente

dos profissionais que atuam nessas instituições.

Conclusão

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

1.389/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.389/2010, apresentada pela Sra. Santuza Abras, da Universidade do Estado de

Minas Gerais – Uemg –, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício

ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, solicitando a

realização de estudos para a implantação de programa de capacitação permanente

dos profissionais que atuam nas instituições estaduais de ensino superior.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.398/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.398/2010, da Sra. Silvânia Coelho Barrozo, da

Associação de São Vicente de Paulo – Conselho Central, sugere alteração da Ação
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4192 – Rede de atenção ao idoso - Mais Vida - 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 8 a 10/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe

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

para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 objetiva aumentar as metas físicas e financeiras das

regiões Central, Triângulo, Centro-Oeste, Noroeste e Jequitinhonha/Mucuri da Ação

4192 – Rede de Atenção ao Idoso - Mais Vida –, do Programa 044 – Regionalização -

Redes de Atenção à Saúde.

Essa ação tem como finalidade elaborar e coordenar a implantação das políticas

públicas para a população idosa no Estado e garantir atenção à saúde dos idosos

residentes em instituições de longa permanência. Para tanto, a rede de atenção ao

idoso busca oferecer ações de saúde com padrão de excelência, de modo que a

população tenha longevidade, com independência e autonomia. A implantação da

referida rede tem com um dos pontos de atenção os centros de referência de atenção

secundária especializada, denominados Centros Mais Vida – CMV –, que são

responsáveis por prestar assistência especializada à população idosa frágil,

encaminhada pelos profissionais da rede. Além disso, o CMV é responsável pela

formação de recursos humanos na sua área de abrangência, bem como pela

realização de exames de média e alta complexidade.

Segundo a lógica da conformação da rede, serão implantados CMVs nas 13

macrorregiões de saúde do Estado. De acordo com dados da Secretaria de Estado

de Saúde – SES –, há centros implantados em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Montes

Claros. Em 2011, está prevista a implantação de três CMVs nas regiões Rio Doce,

Sul e Central.
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Tendo-se em vista que os CMVs já estão sendo implantados no Estado, sugerimos

seja enviado ofício à SES solicitando que sejam divulgados os serviços prestados

nesses Centros.

Conclusão

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

1.398/2010 na forma de requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.398/2010, apresentada pela Sra. Silvânia Coelho Barrozo, da Associação de São

Vicente de Paulo – Conselho Central, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Secretário de Estado de Saúde solicitando sejam divulgados os

serviços prestados pelos Centros Mais Vida no Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.399/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.399/2010, de autoria de Eliza Maria de Barros

Severino, do Grupo Bangalô das Artes, e outros, encaminha proposta de alteração da

Ação 1208-Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas Turísticas e Ecológicas

- 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 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 análise, à qual outra proposta foi aglutinada por tratar de tema

semelhante, apresenta dois objetivos. O primeiro é o asfaltamento das vias que ligam

Descoberto a São João Nepomuceno e a Itamarati de Minas. O segundo é a

pavimentação asfáltica da via entre o Distrito de Araci, em São João Nepomuceno, e

a represa Energisa.

A pavimentação de estradas é de extrema importância para o desenvolvimento

socioeconômico das diversas regiões do Estado. No caso específico demandado na

proposição em comento, as obras de pavimentação possibilitarão uma maior

atratividade para o turismo na região e uma maior qualidade de vida à população

local. Entretanto, uma obra de tamanha importância deve ter sua implantação

devidamente estudada, analisando-se, primeiramente, a viabilidade técnica e

financeira do projeto.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimento de estudo de viabilidade ao Departamento de Estradas de

Rodagem de Minas Gerais - DER-MG.

Conclusão

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

1.399/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.399/2010, apresentada pelo Grupo Bangalô das Artes, e pela Câmara Municipal de

São João Nepomuceno, na audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011 para o

exercício 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - solicitando a
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elaboração de um estudo de viabilidade técnica do asfaltamento das vias que ligam

Descoberto a São João Nepomuceno e a Itamarati de Minas e sobre a pavimentação

asfáltica da via entre o Distrito de Araci, em São João Nepomuceno, e a represa

Energisa.

André Quintão, Presidente da Comissão de Partcipação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.407/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.407/2010, de autoria de Virgílio Furtado da

Costa, da Associação dos Municípios do Vale do Paraibuna - AMPAR, encaminha

proposta de alteração da ação 1157-Pavimentação e melhoramento de ligações

faltantes 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 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 realização de uma ligação rodoviária entre

a BR 267 e a BR 040.

Segundo o autor da proposta, a nova ligação rodoviária teria como vantagens a

eliminação do impacto no sistema viário de Juiz de Fora e Matias Barbosa, o

aprimoramento da infraestrutura logística dos Municípios situados ao longo na BR

267, no trecho entre Juiz de Fora e Leopoldina, e a melhoria das condições de

segurança e conforto para os usuários da BR 267.

A construção e pavimentação de estradas é, realmente, de extrema importância

para o desenvolvimento socioeconômico das diversas regiões do Estado, uma vez
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que condições adequadas de infraestrutura possibilitam maior crescimento

econômico e maior qualidade de vida à população. Entretanto, uma obra de tamanha

importância deve ter sua implantação devidamente estudada, analisando-se,

primeiramente, a viabilidade técnica e financeira do projeto.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimento de estudo de viabilidade ao Departamento de Estradas de

Rodagem de Minas Gerais – DER-MG.

Conclusão

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

1.407/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.407/2010, apresentada pela Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do

Paraibuna, na audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício

2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, solicitando a

elaboração de um estudo de viabilidade técnica sobre a realização de uma ligação

rodoviária entre a BR 267 e a BR 040.

Encaminhamos em anexo cópia do material entregue pelo autor da Proposta de

Ação Legislativa nº 1.407/2010.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.420/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.420/2010, de Valdir Carvalho da Silva, da

Associação de Amigos Amantes da Arte de Juiz de Fora, sugere criação de ação no

PPAG 2008-2011 denominada “Construção e manutenção de centros da guarda
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mirim comunitária”, com a finalidade de dotar as escolas públicas de “Guarda Mirim”,

promovendo inclusão social e apoio à escola de tempo integral.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 à implantação do projeto Guarda Mirim nas escolas

públicas, em especial as de tempo integral, para consolidar ações de fortalecimento

de iniciativas de preparação de jovens para o trabalho.

O projeto “Guarda Mirim”, instituído como entidade privada sem fins lucrativos,

busca auxiliar jovens, mormente os que se encontram em situação de vulnerabilidade

social. Entre os principais objetivos do projeto estão a inserção no mercado de

trabalho, a oferta de cursos profissionalizantes e a complementação educacional.

O espírito da proposta em tela, considerando os objetivos do projeto “Guarda

Mirim”, já está compreendido na Ação 4096 – Projetos de desenvolvimento e

capacitação dos jovens/aliança social estratégica pelo jovem –, do Programa 154 –

Minas jovem protagonista –, cuja finalidade é “formar agente multiplicadores no intuito

de integrar os jovens nos processos de desenvolvimento social econômico

sustentável e político do Estado e oferecer oportunidades de capacitação para

inserção do jovem no mercado de trabalho”.

Além disso, o escopo do projeto “Guarda Mirim” foge à concepção do Programa 019

–Escola em tempo integral –, cujo objetivo é “melhorar o aprendizado dos alunos que

demandam maior assistência do sistema educacional, com prioridade para o

atendimento de crianças e jovens em áreas de maior vulnerabilidade social”.

Acrescente-se a isso o fato de o mencionado programa destinar-se às escolas de

ensino fundamental, cujos alunos, em idade própria, estão fora do alcance de projetos
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de inserção profissional, mesmo para aprendizes, em razão de vedações impostas

pela Constituição da República e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conclusão

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

1.420/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.470/2009

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 a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Buriti

Grande - ACBG -, com sede em Buriti Grande.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/6/2009 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 3.470/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Comunitário de Buriti Grande - ACBG -, com sede

em Buriti Grande.

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 (ver alteração de 18/6/2010), veda

a remuneração de seus Diretores e Conselheiros e determina que, na hipótese de
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sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade assistencial

congênere, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades

preferencialmente no Distrito de Buriti Grande ou no Município de Martinho Campos.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, com o fim de identificar corretamente o Município onde a

entidade está sediada.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.470/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento

Comunitário de Buriti Grande - ACBG -, com sede no Município de Martinho

Campos.”.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Rosângela

Reis - Célio Moreira - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.636/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Juventude Esportiva Nova Era - Jene -, com sede no

Município de Boa Esperança.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/6/2010 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 4.636/2010 pretende declarar de utilidade pública a entidade
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denominada Juventude Esportiva Nova Era - Jene -, com sede no Município de Boa

Esperança.

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, nos arts. 8o e 16, § 1o,

que seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remunerados; e, no art. 37, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, dotada

de personalidade jurídica, sediada no Estado e registrada nos Conselhos Municipal e

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.636/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.732/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Vitoriosa de Deficientes e

Cadeirantes - Avidec -, com sede no Município de Camanducaia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.732/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Vitoriosa de Deficientes e Cadeirantes - Avidec -, com sede no Município

de Camanducaia.

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. 22, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica, sediada no Estado, de preferência no

Município; e, no art. 28 (ver alteração de 14/10/2010), que as atividades de seus

Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, a nenhum título.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.732/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Rosângela Reis - Delvito

Alves - Célio Moreira - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.781/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio à Pesquisa e Saúde Fategídio,

com sede no Município de Teófilo Otôni.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
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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 4.781/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação de Apoio à Pesquisa e Saúde Fategídio, com sede no Município de Teófilo

Otôni.

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, em seu art. 11, que as

atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 37, que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

congênere, com fins iguais ou semelhantes aos desenvolvidos atualmente.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.781/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Delvito Alves - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.803/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mineira de Educação Continuada - Asmec

-, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2010 e distribuída às
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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 4.803/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mineira de Educação Continuada - Asmec -, com sede no Município de

Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 6º, que os

Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não

serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a

qualquer título ou forma; e, no art. 19, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade 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 4.803/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.884/2010

Comissão de Direitos Humanos

Relatório
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De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia da Conscientização contra o “Bullying”.

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, vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do disposto no art. 102, V, combinado com o art. 190, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 4.884/2010 institui o Dia da Conscientização contra o “Bullying”,

a ser comemorado, anualmente, em 20 de março.

Em primeiro lugar, é importante destacar que a palavra “bullying” bem como o seu

conceito já estão consolidados em nossa sociedade, fato que justifica a sua

utilização. Além disso, entendemos que a expressão não é passível de tradução para

o nosso vernáculo sem alteração conceitual.

“Bullying” é um termo em inglês utilizado para descrever atos de violência física ou

psíquica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos

com o objetivo de constranger, intimidar, agredir, causar dor, angústia ou humilhação

a outro indivíduo - ou a grupo de indivíduos - incapaz(es) de se defender.

O “cyberbullying”, por sua vez, é o uso de instrumentos ou ferramentas da rede

mundial de computadores com a finalidade de atingir a honra e a imagem de pessoa,

incitar a violência, adulterar fotos, fatos e dados pessoais.

O comportamento agressivo entre estudantes é um problema social grave e

complexo, com reflexos para as vítimas, os agressores e a sociedade. Daí a

importância da proposição em análise, que busca instituir o Dia da Conscientização

contra o “Bullying”, medida de indubitável caráter educativo e preventivo.

A escola é tida como o local destinado ao aprendizado e à educação da criança e

do adolescente. Todavia, a realidade tem mostrado uma progressiva reprodução,

intramuros, do modelo do mundo exterior, com suas diferenças, vicissitudes,

intransigências, discriminações e insatisfações.

A Constituição da República, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a

Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas - ONU -
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preveem os direitos à educação, à dignidade e ao respeito, assim como à proteção do

Estado, colocando crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A inobservância de tais

direitos configura omissão do Estado e da sociedade.

A omissão, no que toca ao “bullying”, tem acarretado sérias consequências às

vítimas, que ficam sujeitas a problemas emocionais, psíquicos e sociais, como baixa

autoestima e dificuldade de socialização e inserção profissional. Em casos mais

graves, pode ocasionar depressão e propensão ao suícidio.

A prática do “bullying” vitimiza também os familiares daqueles que sofrem as

agressões, devido à instabilidade psicológica que gera e às dificuldades que todos

passam a enfrentar, seja na escola - com o baixo rendimento e a resistência ao

comparecimento -, seja em casa - com o sentimento de impotência dos pais para

ajudar os filhos.

Acreditamos que a instituição da referida data comemorativa contribuirá para a

promoção de medidas de conscientização, prevenção e combate do “bullying”, o que,

em última análise, poderá reduzir o comportamento agressivo de crianças e

adolescentes nas escolas e na sociedade.

Ressaltamos, por fim, que a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por finalidade suprimir o art. 2o do projeto, que contém

comando legal destinado a inserir a data comemorativa no calendário oficial do

Estado, uma vez que não existe tal calendário.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 4.884/2010, em

turno único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Fahim Sawan, relator - Ana Maria Resende - Adelmo Carneiro Leão - Délio

Malheiros.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.915/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Educacional Guarda Mirim de

Visconde do Rio Branco, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010 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 4.915/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Educacional Guarda Mirim de Visconde do Rio Branco, com sede no

Município de Visconde do Rio Branco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 35 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública; e o art. 38 veda a remuneração de seus

Diretores, Conselheiros e associados

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.915/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Rosângela

Reis - Delvito Alves - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.977/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural de Ilha Grande II,

com sede no Município de Catuti.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2010 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 4.977/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural de Ilha Grande II, com sede no

Município de Catuti.

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, em seu art. 28, que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não serão

remuneradas; e, no art. 32, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade 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 4.977/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Rosângela
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Reis - Sebastião Costa - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.979/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Vila Vicentina de Ilicínea, com

sede no Município de Ilicínea.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/11/2010 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 4.979/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Vila Vicentina de Ilicínea, com sede no Município de Ilicínea.

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 art. 36 do estatuto constitutivo da instituição determina, em seu inciso

III, que as atividades dos Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma; e, no inciso IV,

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo,

dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no Estado,

preferencialmente no Município de origem, e registrada no Conselho de Assistência

Social, ou a entidade pública.
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Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no

art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.979/2010 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Vila Vicentina de Ilicínea, com sede

no Município de Ilicínea.”.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Célio Moreira - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.982/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Clube do Cavalo de Córrego Danta, com sede no

Município de Córrego Danta.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/11/2010 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 4.982/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube do Cavalo de Córrego Danta, com sede no Município de Córrego Danta.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 41, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída, para ser aplicado nas mesmas finalidades da

Associação dissolvida; e, no art. 42, que seus Diretores e Conselheiros não serão

remunerados.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no

art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.982/2010 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Clube do Cavalo de

Córrego Danta, com sede no Município de Córrego Danta.”.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.983/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores de Rodrigo Silva, com sede

no Município de Ouro Preto.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/11/2010 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.983/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores de Rodrigo Silva, com sede no Município de Ouro Preto.

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. 6o, que os associados não receberão remuneração pelas funções exercidas; e, no

§ 1o do art. 25, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, sem fins lucrativos.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.983/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Padre João - Sebastião

Costa - Delvito Alves - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.985/2010

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 o Programa de Solidariedade em Ação - Prosa -, com

sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/11/2010 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.985/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Programa de Solidariedade em Ação - Prosa -, 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 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, nos arts. 25 e 35, que

as atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e, no

art. 39, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.985/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.986/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sávio de Souza Cruz, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Clube de Ciências Onze de Agosto - CCOA -,

com sede no Município de Muzambinho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/11/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.
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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 4.986/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube de Ciências Onze de Agosto - CCOA -, com sede no Município de

Muzambinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 15,

parágrafo único, que as atividades dos diretores e conselheiros não serão

remuneradas; e, no art. 45, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a pessoa jurídica caracterizada nos termos da Lei

9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público – Oscips –, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social, desde que

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 4.986/2010 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves - Padre

João - Célio Moreira - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.987/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação União dos Bairros Barroca, Prado,

Calafate e Gutierrez - S.O.S. Bairros -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/11/2010 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 4.987/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação União dos Bairros Barroca, Prado, Calafate e Gutierrez - S.O.S. Bairros -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1o do art. 31, bem

como o art. 36, dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade indicada pela Assembleia Geral,

observando-se o art. 61 do Código Civil; e o art. 37 veda a remuneração de seus

dirigentes pelo exercício de suas funções.

Por fim, com o objetivo de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado

no art. 1o de seu estatuto, apresentamos a Emenda no 1, redigida ao final deste

parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.987/2010 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:

“Art. 1o - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada União dos

Bairros Barroca, Prado, Calafate e Gutierrez - S.O.S Bairros -, com sede no Município

de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Rosângela Reis - Célio

Moreira - Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.991/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais - Apac -,

com sede no Município de Carmo da Mata.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/11/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

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 4.991/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Protetora dos Animais - Apac -, com sede no Município de Carmo da

Mata.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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, em seu art. 26, que os
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diretores e conselheiros não serão remunerados; e, no art. 36, que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

sediada no Estado ou a entidade ambientalista com fins não econômicos, sediada no

Município de Carmo da Mata.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no

art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.991/2010 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais de

Carmo da Mata - Apac - com sede no Município de Carmo da Mata.”.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Rosângela

Reis - Célio Moreira - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.992/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da

Microrregião do Vale do Aço - Consaúde -, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/11/2010 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 4.992/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço - Consaúde -,
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com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 12 do art. 13, bem

como o art. 17 vedam a remuneração de seus dirigentes pelo exercício de suas

funções; e o art. 36 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade de fins não econômicos.

Por fim, com o objetivo de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado

no art. 1o de seu estatuto, apresentamos a Emenda no 1, redigida no final deste

parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.992/2010 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:

“Art. 1o - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde

dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço - Consaúde -, com sede no Município

de Ipatinga.”.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.996/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Filantrópica Nazarena de Amparo Social -
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Speak Easy English Dialogue School - Seeds -, com sede no Município de Montes

Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2010 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 4.996/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Filantrópica Nazarena de Amparo Social - Speak Easy English Dialogue

School - Seeds -, com sede no Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 12, parágrafo

único, e 39, que os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal não serão

remunerados pelo exercício de seus cargos; e, no art. 32, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade filantrópica, com o

mesmo objetivo social e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º do projeto, para adequá-lo à técnica legislativa bem como

para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.996/2010 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Filantrópica Nazarena de

Amparo Social - Afinasa -, com sede no Município de Montes Claros.”.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves - Padre

João - Rosângela Reis - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.997/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Córrego das Mercês, com

sede no Município de Peçanha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2010 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 4.997/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Córrego das Mercês, com sede no Município de Peçanha.

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. 14, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e,

no art. 28, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá em benefício de entidade congênere, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.997/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Delvito Alves

- Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.998/2010

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 o Projeto Social Vem Viver - Proviver -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2010 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 4.998/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Social Vem Viver - Proviver -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 28, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
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Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.998/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.000/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência às Famílias

Carentes - Amafac -, com sede no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2010 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 5.000/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Municipal de Assistência às Famílias Carentes - Amafac -, com sede no

Município de Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 12, § 2º, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes
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vedado o recebimento de lucros, bonificações ou quaisquer outras vantagens ou

benefícios, a qualquer título ou de qualquer forma; e, no art. 28, parágrafo único,

estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro nos Conselhos

Municipal ou Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.000/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Padre João - Célio

Moreira - Sebastião Costa - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.001/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Filantrópica Sevilha B, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2010 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 5.001/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Filantrópica Sevilha B, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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 o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 14, que os Diretores, Conselheiros e associados não serão remunerados; e, no

parágrafo único do art. 27, estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidades congêneres registradas nos

Conselhos Nacional ou Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.001/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Delvito Alves

- Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.005/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Setor Leste Sul de

Mirabela, com sede no Município de Mirabela.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/11/2010 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 5.005/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Setor Leste Sul de Mirabela, com sede no Município

de Mirabela.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 28, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e 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 5.005/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Delvito Alves - Padre João - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.333/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 2.333/2008 institui a

Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização

e à Transformação da Macaúba – Pró-Macaúba.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição e a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou. Cabe, agora, a esta Comissão emitir seu parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende instituir Política Estadual de Incentivo ao Cultivo,

à Extração, ao Consumo, à Comercialização e à Transformação da Palmeira

Macaúba – Pró-Macaúba –, para, em uma perspectiva de sustentatibilidade

ambiental, integrar as populações que tradicionalmente exploram o cerrado no uso e
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manejo racional desse bioma.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que o projeto

atende aos programas do PPAG 2008-2011 especificamente no que tange às áreas

de resultado Redução da pobreza e inclusão produtiva e Qualidade ambiental.

Em resposta à diligência, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável manifestou-se favoravelmente à proposição e não

apresentou sugestões de alteração. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento também foi favorável à criação da Pró-Macaúba, tendo ressaltado,

como ponto positivo, que essa política possibilita o desenvolvimento de uma região

com baixa condição socioeconômica e encaminhou sugestões de mudanças no

projeto, que foram acatadas em parte pela Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na elaboração do Substitutivo nº 1.

As principais alterações promovidas pelo substitutivo em relação à proposta original

foram a retirada do termo “cerrado”, uma vez que a macaúba não ocorre

exclusivamente nesse bioma; a supressão do inciso III do art. 2º, que trata da

recuperação da biodiversidade das terras públicas e devolutas localizadas em áreas

do cerrado, tema afeto à Lei Florestal e de Biodiversidade (Lei nº 14.309, de 2002); e

a exclusão do art. 4º, que destina a projetos de assentamento de trabalhadores

rurais, nos moldes de reserva extrativista, as terras públicas e devolutas arrecadadas

pelo Estado localizadas no bioma cerrado e que apresentarem potencial

agroextrativista, tema também desconectado da proposição original, além de a

macaúba nem sempre ocorrer nessas terras.

A macaúba e outras palmeiras oleaginosas vêm sendo largamente estudadas por

institutos e empresas de pesquisa públicas e privadas, destacando-se dentre essas a

Embrapa Agroenergia e a Embrapa Cerrados. Estudos científicos realizados durante

três anos em Montes Claros, na Comunidade Riachão, pela Embrapa Cerrados

demonstram o grande potencial da palmeira macaúba: produção de 21 toneladas por

hectare, teor de óleo de 13% e 2,3 toneladas de óleo por hectare. As culturas atuais

que mais fornecem óleo para a produção de biodiesel são a soja e a mamona com

produção entre 500 a 700kg de óleo por hectare.

De acordo com o Plano Nacional de Agroenergia, lançado pelo Ministério da
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a pesquisa científica deve buscar novos

patamares de rendimento de óleo com maior adensamento energético das espécies

oleaginosas, passando do nível atual de 500 a 700kg de óleo/ha, obtido com as

culturas tradicionais, para aproximadamente 5.000kg de óleo/ha, proporcionando

competitividade crescente ao biodiesel e promovendo a segurança energética

nacional.

Nessa busca de patamares mais elevados de produtividade em termos de

quantidade de óleo produzida por hectare, estão sendo estudadas e utilizadas outras

espécies perenes de palmeiras oleaginosas como o dendê, o buriti e o inajá, de alto

rendimento de óleo, com produtividades superiores a 4.000kg de óleo/ha e adaptadas

a condições edafo-climáticas distintas, incluindo biomas diversos, principalmente

cerrado, caatinga e Floresta Amazônica.

Assim, dentro da ótica do governo federal, que busca incentivar a agricultura

familiar por diversos meios, não se justifica restringir somente à palmeira macaúba os

estímulos que a proposição em epígrafe pretende criar. Dessa forma, estamos

sugerindo mudanças no texto do projeto para que seu objetivo seja o de estimular a

cultura de todas as palmeiras oleaginosas, dando oportunidade ao agricultor familiar

de plantar aquela que mais se adeque ao seu terreno e ao clima, ou até mesmo de

plantar mais de uma espécie, com possibilidade de ter produção de óleo, produtos,

subprodutos e derivados das plantas durante todo o ano agrícola, o que fazemos por

meio do Substitutivo nº 2, apresentado na conclusão, o qual abrange, também, a

criação de mecanismos de fomento à plantação da macaúba e das demais palmeiras

oleagionosas, por meio de financiamento com recursos das instituições financeiras do

Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.333/2008, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui a Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, à Comercialização,

ao Consumo e à Transformação da Macaúba e das demais palmeiras oleaginosas –

Pró-Macaúba.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, à

Comercialização, ao Consumo e à Transformação da Macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas – Pró-Macaúba –, com o objetivo de integrar as comunidades

que tradicionalmente exploram essas espécies vegetais no seu uso e manejo

racional, bem como de transformar essa atividade numa alternativa para a agricultura

familiar e o agronegócio, na perspectiva da sustentabilidade ambiental.

Art. 2º – A política de que trata esta lei terá como diretrizes:

I – identificar áreas com a presença de comunidades que tradicionalmente vivam da

cultura da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas;

II – criar mecanismos de incentivo à preservação das áreas de ocorrência das

espécies de palmeiras suscetíveis de manejo;

III – criar mecanismos que assegurem a utilização, pelas comunidades a que se

refere o art. 1º, organizadas em cooperativa ou outra forma associativa, de áreas de

reserva legal em suas propriedades para a coleta de frutos da macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas;

IV – desenvolver ações, experimentos e pesquisas com vistas à produção de

mudas, ao plantio, ao manejo, à colheita, à transformação e à comercialização de

frutos, produtos, subprodutos e derivados da macaúba e das demais palmeiras

oleaginosas e à melhoria de suas qualidades;

V – pesquisar e divulgar os aspectos culturais e folclóricos relacionados com a

macaúba e as demais palmeiras oleaginosas, divulgar os eventos comemorativos e

datas relevantes relacionados com essas espécies vegetais, identificar as principais

áreas adequadas ao turismo onde há ocorrência dessas espécies vegetais e

incentivar sua prática;

VI – divulgar os componentes nutricionais e medicinais da macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas;

VII – incentivar a comercialização e a industrialização da macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas, mediante seu beneficiamento em produtos, subprodutos e

derivados, já desenvolvidos ou a desenvolver, para a utilização nos diversos fins já

identificados ou a identificar;
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VIII – criar modelo de certificação que identifique a área de produção e a qualidade

do produto, subproduto ou derivado da macaúba e das demais palmeiras

oleaginosas;

IX – incentivar o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento econômico dos

produtores e trabalhadores envolvidos na exploração da macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas, bem como sua organização em cooperativas e outras formas

associativas;

X – criar mecanismos de fomento para a plantação comercial da macaúba e das

demais palmeiras oleaginosas, mediante financiamento com recursos das instituições

financeiras do Estado;

XI – incentivar a criação de projetos de integração entre o produtor e a indústria.

Art. 3º – As ações governamentais de planejamento e implementação das

atividades relativas às palmeiras oleaginosas poderão contar com a participação de

representantes de instituições públicas e de organizações não governamentais

ligadas à agricultura familiar, aos trabalhadores e produtores rurais e à proteção do

meio ambiente.

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

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente e relator - Dilzon Melo - Carlos Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.023/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Frei Inocêncio o imóvel que

especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta 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
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O Projeto de Lei nº 4.023/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Frei Inocêncio um imóvel situado na Rua Osório Caetano, nesse

Município, para, segundo o parágrafo único do art. 1º do projeto, o funcionamento de

escola municipal.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com a finalidade de inserir a área a ser doada – 1.672m² – e identificar

corretamente o imóvel.

É importante observar que a autorização para a transferência de domínio de

patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, é exigência do § 2º do

art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. De acordo com esse dispositivo, a

movimentação dos valores do ativo permanente do Estado somente pode ser

efetivada mediante autorização explícita do Poder Legislativo.

Diante de tais considerações, a proposição atende aos preceitos legais que versam

sobre a alienação de bens públicos, além de não criar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na lei orçamentária. Pode, portanto, ser transformada em lei.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.023/2009, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Wander

Borges.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 66/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei Complementar nº

66/2010 altera o anexo da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.
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Preliminarmente, a matéria vem 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 alterar o anexo da Lei Complementar nº 34, de

12/9/94, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais e dá outra providências, para adequar a estrutura desse órgão à organização

e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.

Conforme esclarece o Procurador-Geral de Justiça por meio do ofício que

encaminhou a proposição a esta Casa, a Lei Complementar nº 105, de 14/8/2008,

que alterou a Lei Complementar nº 59, de 18/1/2001, que contém a organização e

divisão judiciárias do Estado, ampliou a estrutura do Poder Judiciário com o aumento

do número de juízes e a criação e instalação de novas varas e comarcas e ainda

alterou os critérios das respectivas classificações.

A alteração proposta pelo projeto em análise consiste, especificamente, no aumento

do número de cargos de Promotor de Justiça para atender às comarcas do Estado.

Com efeito, após a edição da Lei Complementar nº 105, de 2008, no período de

novembro de 2008 a novembro de 2009, foram instaladas 19 varas em todo o Estado,

nas áreas cíveis e criminais, e mais uma comarca foi instalada.

Nos termos do ofício do eminente Procurador-Geral de Justiça, relatório elaborado

pela Corregedoria do Ministério Público informa que desde 2001 o volume de trabalho

aumentou consideravelmente, “o que evidencia a defasagem do número de membros

em face da celeridade demandada pela satisfação do interesse público”. E segundo o

relatório dessa Corregedoria, anexo à proposição, que contém a consolidação da

movimentação processual judicial de 1ª e 2ª instâncias no âmbito do Ministério

Público nos anos de 2007 a 2009, destaca-se o aumento de 1.202,91% do número de

procedimentos recebidos pelo Ministério Público advindos da aplicação da Lei Maria

da Penha; o incremento de 139,45% do número de autos de notícia-crime fazendários

que deram entrada na instituição, e o aumento de 760,97% do número de ações civis

públicas ajuizadas pelo Parquet mineiro. Entretanto, foram instaladas, no mesmo

período, apenas 14 novas Promotorias de Justiça.
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Ademais, de acordo com a Lei Complementar nº 59, de 2001, as comarcas de

primeira entrância constantes da primeira parte do item I.2.III do Anexo I da referida

lei complementar passarão a ser classificadas como de segunda entrância a partir da

instalação da 2ª Vara. De novembro de 2008 a novembro de 2009, foram

classificadas como de segunda entrância com a instalação da 2ª vara as seguintes

comarcas: Abre-Campo, Arcos, Brasília de Minas, Capelinha, Igarapé, Machado,

Manga e Nova Serrana.

A esse respeito, cumpre observar que o art. 2º da proposição, no intuito de dispor

sobre a classificação das supracitadas comarcas para a organização das promoções,

em razão do disposto na Lei Complementar nº 105, de 2008, que alterou a Lei

Complementar nº 59, de 2001, com reflexos no desenvolvimento na carreira dos

membros do Ministério Público, incorre na definição da classificação, uma vez que a

alteração da organização e divisão judiciárias é matéria de competência privativa do

Tribunal de Justiça. Por essa razão, apresentamos na conclusão deste parecer,

emenda supressiva desse artigo. Não obstante isto, o objetivo colimado pelo art. 2º já

está previsto no item II do quadro de pessoal a que se refere o art. 1º, o qual, por

razões de técnica legislativa, deve ter a redação aprimorada, o que propomos por

meio de emenda, redigida na conclusão deste parecer.

Ressalte-se, por ser oportuno, que o objetivo da instalação de varas e de

promotorias é atribuir celeridade aos processos, mormente em virtude do aumento da

demanda processual. Nesse passo, tendo sido aumentado o número de Juízes de

Direito nas comarcas de Minas Gerais, evidencia-se a necessidade de alteração do

número de Promotores nas comarcas e a consequente instalação de novas

promotorias.

O Procurador-Geral de Justiça tem competência para a iniciativa da matéria, nos

termos do art. 122, I, da Constituição do Estado. Esta competência compõe o quadro

de prerrogativas asseguradas ao Ministério Público pela Constituição da República,

tendo como propósito assegurar sua autonomia funcional, administrativa e financeira,

indispensável para o exercício de sua função de fiscal da lei.

Segundo esclarece o eminente Procurador-Geral de Justiça, o preenchimento dos

cargos em face da nova estrutura proposta será feito de forma planejada e em longo
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prazo, com observância da Lei de Responsabilidade Fiscal e das condições

orçamentárias do Ministério Público Estadual.

A propósito, a Procuradoria-Geral de Justiça encaminhou a esta Casa projeção do

impacto orçamentário para os exercícios de 2011 e de 2012 e o consequente reflexo

na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ressaltamos que esses dados e sua adequação aos comandos da Lei de

Responsabilidade Fiscal serão, no momento oportuno, analisados pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei Complementar nº 66/2010 com as Emendas nºs 1 e 2, redigidas a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação, passando o Anexo constante do artigo a figurar

como Anexo da proposição:

“Art. 1º - O quadro de carreira dos membros do Ministério Público, previsto no art.

269 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, alterado pelo art. 4º da

Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de 2007, passa a ser o constante no anexo

desta lei.”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 2º da proposição.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Célio Moreira - Padre

João - Sebastião Costa - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.249/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Centro Polivalente de Atividades Sociais,

Culturais e Ambientais - Cepasa - o imóvel que especifica.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Vem agora a este órgão colegiado, ao 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 23/3/2010, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao Diretor-

Geral do Instituto Mineiro de Gestão de Águas - Igam -, autarquia estadual

proprietária do imóvel, a fim de que informasse a situação efetiva do bem e se havia

óbice à alienação pretendida.

De posse da informação solicitada, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.249/2010 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, com

sede no Município de Unaí, o imóvel constituído de área de 2.000m², situado nesse

Município e registrado sob o nº 10.507, a fls. 148/9 do Livro 3-I, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Unaí.

O parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido imóvel será

destinado à sede do Cepasa, entidade sem fins lucrativos, que desenvolve atividades

de cunho social, especialmente o atendimento de pessoas necessitadas das

comunidades carentes de Unaí, promove cursos profissionalizantes e apoia a

recuperação de dependentes químicos.

Cabe ressaltar que a propriedade do referido bem é do Instituto Mineiro de Gestão

de Águas - Igam -, autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Por essa razão, é necessário apresentar,

na parte conclusiva deste parecer, o Substitutivo nº 1, com o intuito de alterar a

autorização, dada equivocadamente ao Poder Executivo, para o Igam, real

proprietário do imóvel.

Para a transferência de domínio de bem público, o art. 18 da Constituição mineira

exige a autorização legislativa e, em seu § 5º, estende tal obrigação às autarquias e

fundações públicas.

No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que

regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, impõe aos órgãos da administração
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direta e às entidades autárquicas e fundacionais, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Na defesa do interesse coletivo, o art. 2o da proposição determina que o bem

reverterá ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

É importante observar que, em resposta à diligência desta Comissão, a Diretora-

Geral do Igam enviou cópia da ata de reunião do Conselho de Administração do

Instituto, ocorrida em 9/9/2009, ocasião em que o órgão autorizou, por unanimidade,

a doação do imóvel para o Cepasa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 4.249/2010 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO NO 1

Autoriza o Instituto Mineiro de Gestão de Águas - Igam - a doar ao Centro

Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, com sede no

Município de Unaí, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Instituto Mineiro de Gestão de Águas - Igam - autorizado a doar ao

Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, com

sede no Município de Unaí, o imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros

quadrados), situado nesse Município e registrado sob o nº 10.507, a fls. 148/9 do

Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da sede do Cepasa.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Igam 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, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves - Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.362/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Leonardo Moreira, “dispõe sobre a nota

fiscal eletrônica nos serviços de transporte intermunicipal de passageiros e dá outras

providências”

Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/3/2010, foi o projeto distribuído às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre agora a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposta, nos termos do que dispõe o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende obrigar as empresas concessionárias de transporte

coletivo intermunicipal de passageiros a emitir nota fiscal eletrônica quando da

prestação do serviço.

Segundo o autor da proposição, a iniciativa pretende garantir ao usuário seus

direitos como consumidor, já que poderá utilizar o documento se vier a demandar em

juízo. Assegura, ainda, o parlamentar não ser admissível, nos dias de hoje, que essa

atividade continue sem monitoramento, haja vista a ausência de mecanismos para a

fiscalização do recolhimento do tributo gerado em decorrência da atividade.

A nota fiscal eletrônica foi instituída por meio do Convênio ICMS 110, de 26/9/2008,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. Este

órgão, cuja competência foi ratificada na Carta Constitucional e em reiterados

julgados do Supremo Tribunal Federal, reúne-se com regularidade para discutir e

implementar a regulamentação das questões relativas ao Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte

Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, evitando conflitos quando

da cobrança do imposto pelas unidades da Federação.

Compulsando os mais diversos sítios da internet que divulgam matérias de natureza

tributária - entre os quais, o da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais -,
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pode-se constatar a existência de diversos normativos, entre convênios, ajustes e

protocolos, disciplinando a emissão da nota fiscal eletrônica, todos eles oriundos do

Confaz, Conselho composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal.

Torna-se fácil observar que as medidas relativas à implementação do sistema de

nota fiscal eletrônica se efetivam por meio de providências administrativas,

articuladas por pessoas e órgãos da esfera do Executivo, Poder ao qual compete, por

meio do Governador do Estado, gerir a máquina pública, estabelecendo os

mecanismos próprios para a fiscalização e a arrecadação dos impostos. Esta a razão

de o constituinte mineiro ter estabelecido a competência do Governador do Estado

para a instauração do processo legislativo relativamente às questões de natureza

administrativa, conforme previsto no art. 66 da Constituição do Estado.

Não vislumbramos, em face das razões expendidas, a perspectiva de conferir

tratamento à matéria por meio de lei estadual, conforme pretendido, sob pena de

inviabilizar o sistema de gestão tributária, implementado pelo Poder Executivo à luz

dos normativos oriundos do Confaz.

Outro aspecto a ser considerado - muito bem ressaltado na Nota Técnica produzida

pela Secretaria de Estado de Fazenda em atendimento à diligência formulada por

esta Comissão - diz respeito à impossibilidade de implantação do sistema eletrônico

de emissão de nota fiscal na prestação do serviço de transporte de passageiros, pelo

fato de não existir, no mercado, equipamento eletrônico apropriado para esta

finalidade.

Verifica-se, portanto, não ser razoável a medida proposta nos moldes pretendidos.

Por outro lado, isto não quer dizer que o Estado não dispõe de mecanismos próprios

para o controle e a arrecadação do tributo decorrente dos serviços prestados pelas

empresas que atuam nesse ramo de atividade.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.362/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves - Padre

João - Rosângela Reis.



____________________________________________________________________________
209

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.399/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

inserção de informação em holerite sobre o direito dos servidores estaduais ao

auxílio-funeral e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/3/2010, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para receber

parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto aos

aspectos jurídicos e constitucionais, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva estabelecer que os servidores dos Poderes do

Estado serão informados, semestralmente, por meio de mensagem grafada em

holerite, noutras palavras, no contracheque, sobre o direito ao auxílio-funeral, previsto

na Lei nº 9.380, de 18/12/86, sendo, ainda, facultada a inserção de mensagens

informando ou orientando sobre direitos ou assuntos de interesse dos servidores.

A Lei nº 9.380, de 1986, a que se refere o projeto, dispõe sobre o Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg. O art. 18, alínea “d”,

desta lei considera o auxílio-funeral como um benefício do segurado quanto ao seu

dependente.

Todavia, o dispositivo em questão não foi alcançado pelo ordenamento

constitucional vigente, que se instaurou a partir de 1988, vale dizer, não está

compatível com a nova Carta, pelas razões que adiante apresentaremos.

Tratando-se de uma lei que foi editada em data anterior à Constituição de 1988, é

preciso verificar se essa norma foi alcançada pela nova ordem constitucional, qual

seja, se ela está compatível, em harmonia com a nova Carta.

Isso posto e tendo sido tratado o auxílio-funeral como um benefício previdenciário

nos termos da Lei nº 9.380, de 1986, cumpre observar o que a Constituição da

República dispõe sobre a matéria. O art. 22, inciso XXIII, da Magna Carta, atribui à

União competência privativa para legislar sobre seguridade social, que compreende
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um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes púbicos e da sociedade,

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência

social, nos termos do art. 194 da mesma Carta. Por sua vez, o art. 24 da Lei Maior

atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para

legislar sobre previdência social. Ainda, nos termos do art. 24, no âmbito da

legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas

gerais, cabendo aos Estados suplementá-las, no que couber. A falta de norma geral

não exclui a competência suplementar dos Estados, mas a superveniência de lei

federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for

contrário.

No âmbito da legislação federal, vejamos o que dispõe a Lei nº 9.717, de 27/11/98,

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 militares dos Estados e do Distrito Federal e dá

outras providências, especialmente o seu art. 5º.

“Art. 5º - Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e

do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no

Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de

1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.”

A Lei nº 8.213, de 1991, a que se refere o citado artigo, nos termos do art. 18,

estabelece que o regime geral de previdência social compreende a prestação de

benefícios e serviços, previstos nos seus incisos, quanto ao segurado e ao

dependente. Como a proposição em análise se refere à concessão de um benefício

após o falecimento do servidor, cumpre-nos, tão somente, observar os benefícios e

serviços previstos quanto ao seu dependente. Nesse passo, quanto ao dependente,

estão previstos os seguintes benefícios:

“Art. 18 - (...)

II - quanto ao dependente:

a) pensão por morte;

b) auxílio-reclusão.
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III - quanto ao segurado e dependente:

a) (Revogada pela Lei nº 9.032, de 28/4/95)

b) serviço social;

c) reabilitação profissional.”

Vê-se, pois, que a lei federal em destaque não prevê o benefício correspondente ao

auxílio-funeral no regime geral de previdência social, sendo, portanto, vedada aos

Estados a concessão de tal benefício, em observância ao disposto no art. 5º da Lei nº

9.717, de 27/11/98, supracitado.

Assim, a proposição em análise não está compatível com o ordenamento jurídico

vigente quando se refere ao benefício do auxílio-funeral, de que trata o art. 18 da Lei

nº 9.380, de 1986, uma vez que o dispositivo não tem o seu equivalente na legislação

federal pertinente.

Cumpre ressaltar, a propósito, que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de

Minas Gerais, de que trata a Lei nº 869, de 5/7/52, previa o pagamento de

importância correspondente a um mês de vencimento ou remuneração, a título de

funeral, ao cônjuge ou, na falta deste, à pessoa que provar ter feito despesas em

virtude do falecimento do funcionário na ativa ou em disponibilidade, nos termos do

art. 204. De forma acertada, esse dispositivo foi revogado pela Lei Complementar nº

70, de 30/7/2003, que altera a 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.

Quanto à inserção de mensagens informando ou orientando sobre direitos ou

assuntos de interesse do servidor no seu contracheque, conforme ainda prevê o

projeto, cumpre observar que, no âmbito do Poder Executivo, a Superintendência

Central de Administração de Pessoal - Scap-Seplag -, da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, disponibilizou para todos os servidores públicos estaduais o

Portal do Servidor. Trata-se de um sítio eletrônico, onde todos os servidores poderão

consultar, de forma simples e rápida, seus dados pessoais e funcionais registrados no

Sisap, o espelho de seu contracheque e o demonstrativo de rendimentos para

declaração de Imposto de Renda, além de outras informações úteis à sua vida

funcional, como direitos e deveres, formulários e links úteis.
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Igualmente, esta Casa Legislativa e o Poder Judiciário bem como o Ministério

Público e o Tribunal de Contas disponibilizam para os seus servidores informações

dessa natureza.

Não há, portanto, inovação nessa proposta que justifique a sua inserção no

ordenamento jurídico.

De todo o exposto, em que pese à nobre intenção do autor da proposição, somos

conduzidos a apresentar a seguinte conclusão.

Conclusão

Opinamos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei

nº 4.399/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Rosângela Reis -

Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 4.498/ 2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe

autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de São

Roque de Minas.

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. Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber

parecer quanto à possível repercussão financeira que poderá originar, conforme

dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.498/2010 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de São Roque de Minas um imóvel constituído pela área de 1ha situado na

Fazenda do Sobradinho, Distrito de Guia Lopes, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto, de acordo com a redação dada pela Emenda nº 1, apresentada pela

Comissão de Constituição e Justiça, estabelece que o terreno será destinado a
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abrigar estoque de materiais e a servir de ponto de apoio para a realização de obras

públicas.

No mesmo sentido, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 2º da proposição prevê sua reversão ao patrimônio do doador se, no prazo

de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista.

É importante observar que a autorização legislativa para a alienação de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa

norma estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

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, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.498/2010, no 1°

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Wander Borges - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.660/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Ruy Muniz, “dispõe sobre a

obrigatoriedade de as empresas de telefonia fixa e móvel disponibilizarem, em suas

páginas iniciais na internet, ‘links’ direcionados com os valores das tarifas praticadas

pelos serviços prestados”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/6/2010, foi a proposição distribuída às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise está em plena consonância com os princípios

norteadores das relações de consumo - constantes na Lei nº 8.078, de 11/9/2010,

que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor -, notadamente no que

diz respeito ao direito à informação, que deve ser assegurado aos destinatários dos

serviços. Com efeito, a proposta pretende facilitar o acesso dos consumidores aos

valores das tarifas telefônicas das diversas operadoras dos serviços de telefonia as

quais atuam no Estado. Em que pese ao legítimo direito que os assinantes e usuários

de telefones têm à transparência nas relações de consumo, esta Casa não detém a

atribuição de legislar sobre a matéria. O art. 21, inciso XI, da Constituição da

República estabelece a competência da União para “explorar, diretamente ou

mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações,

nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um

órgão regulador e outros aspectos institucionais”.

Nesse sentido, foi editada a Lei Federal nº 9.472, em 16/7/97, que dispõe sobre a

organização dos serviços de telecomunicações e cria o órgão regulador, qual seja a

Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. Esta, por sua vez, editou resoluções

disciplinando a prestação dos serviços de telefonia em todo o País, no pleno exercício

do seu poder regulamentar, conferido pela lei que a instituiu.

Esta a razão de o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas oportunidades,

suspender a vigência de leis estaduais que versam sobre os serviços de

telecomunicações, valendo transcrever, a título de exemplo, o seguinte julgado:

“Inconstitucionalidade. Ação direta. Lei Distrital nº 3.426/2004. Serviço público.

Telecomunicações. Telefonia fixa. Concessão. Concessionárias. Obrigação de

discriminar informações na fatura de cobrança. Definição de ligação local.

Disposições sobre ônus da prova, termo de adequação e multa. Inadmissibilidade.

Aparência de invasão de competência legislativa exclusiva da União. Ofensa aos arts.

21, XI, 22, IV e 175, § único, incs. I, II e III, da CF. Liminar concedida. Precedentes.
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Votos vencidos. Aparenta inconstitucionalidade a lei distrital que, regulando a

prestação do serviço correspondente, imponha a concessionárias de telefonia fixa

obrigações na confecção das faturas e disponha sobre unidade de tarifação, ônus da

prova, termo de adequação às suas normas e aplicação de multas. (ADI-MC 3.322,

Re. Min. Cezar Peluso, DJ 19.12.2006)”.

Diante da legislação e da jurisprudência colacionadas, conclui-se que as relações

entre o prestador dos serviços de telefonia e os usuários desses serviços são de

competência da União, a qual detém a condição de poder concedente.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.660/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.740/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 4.740/2010, de autoria do Deputado Arlen Santiago, “concede

isenção de multas e juros de mora aos irrigantes em débito do projeto Jaíba Etapa II e

dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/7/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, a, do Regimento

Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da proposição

em epígrafe.

Fundamentação

Nos termos do art. 1º da proposta em estudo, o Estado poderá, por meio da

Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, conceder isenção de multas e juros de mora

aos irrigantes do Jaíba Etapa II que ainda estejam em débito com a fundação.

Consoante o § 1º, para obter o benefício, o interessado terá o prazo de 90 dias para

requerer os benefícios da almejada lei. O débito existente será atualizado mediante
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correção com base no IGP-M, de acordo com o § 2º, e será permitido, no máximo, o

parcelamento em 36 meses, segundo o § 3º. Supõe-se que seja o parcelamento do

débito. Por sua vez, o § 4º dispõe que o proprietário do imóvel beneficiado poderá

transferi-lo a terceiros, desde que esteja com os pagamentos em dia e tenha

anuência prévia da Ruralminas. De acordo com a justificação que acompanha a

proposta, o Jaíba Etapa II objetiva o assentamento de produtores rurais dispostos a

cultivar o solo para desenvolvimento da produção agropecuária.

Todavia, conforme aduziu na justificação o autor da proposição, ocorreram

“colapsos” nos canais condutores de água, o que impossibilitou a chegada desta para

a irrigação dos lotes arrematados pelos produtores, e estes ficaram impossibilitados

de implantar os seus projetos agrícolas. A situação, segundo informa o autor, é grave,

principalmente porque alguns produtores já haviam contraído empréstimos com

agências bancárias. Ademais, informa o autor da matéria que surgiram impasses

quanto à liberação de licenças ambientais para a execução dos projetos, somente

solucionados ao final do ano de 2009, o que trouxe ainda mais prejuízo para os

irrigantes.

Há várias situações em jogo: existem irrigantes cujos lotes foram pagos à vista, e

outros que parcelaram o pagamento. Entre estes, há os que honraram pontualmente

o compromisso, e os que, por atrasarem o pagamento do débito, sofrem as sanções

normalmente impostas, ou seja, cobrança de juros de mora e multa. A estes últimos é

que se dirige a proposição.

Assim, a ideia da proposta, com efeito, “é isentar esses produtores, cuja quitação

de lotes, ainda esteja pendente, da cobrança de multa e juros de mora, cobrando-lhes

apenas o valor do débito inicial e suas correções, com base no IGP-M”.

Com base na derradeira manifestação do autor da proposta, é possível constatar a

ausência de base jurídica sólida, não obstante a nobre intenção que a embala. Se

vários produtores foram beneficiados pelo Jaíba Etapa II, apenas alguns, aqueles

“cuja quitação dos lotes ainda está pendente” é que serão beneficiados pela proposta

em epígrafe.

Assim, a medida, caso venha a ser aprovada, irá instaurar uma situação de

desigualdade jurídica, pois aqueles produtores que pontualmente honraram os seus
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compromissos, de certa forma, acabarão sendo penalizados. Portanto, resta patente

a ofensa ao princípio constitucional da igualdade. É assim que inicia o art. 5º da Lei

Maior: “Todos são iguais perante a lei”.

Por outro lado, se problemas ocorreram na implantação do projeto Jaíba Etapa II

bem como na respectiva liberação de licenças ambientais, por tratar-se de questão

que atinge o patrimônio de determinados produtores irrigantes, a eles - e somente a

eles - cabe tomar as providências necessárias para obter, junto ao Poder Executivo,

desde que tenham elementos de prova o bastante, o devido ressarcimento.

Evidentemente, à primeira vista, afigura-se possível a realização de acordos

extrajudiciais, para os quais, todavia, será exigível a elaboração de lei específica,

bem diversa da proposta que ora se examina. Ademais, a elaboração de lei cuja

iniciativa, à vista da alínea “e” do inciso III do art. 66 da Constituição mineira, é do

Governador, já que implica a definição de atribuições especiais para as entidades que

compõem a estrutura do Poder Executivo, a sua reestruturação parcial, por assim

dizer. De outra parte, o ressarcimento poderá ser buscado, desde que haja elementos

de prova suficientes, juntos aos organismos judiciais do Estado.

O que se quer dizer, com efeito, é que, em regra, a lei não pode ser usada como

instrumento que soluciona conflitos jurídicos envolvendo grupos determinados de

pessoas, dado o seu caráter geral, abstrato e impessoal. E, quando o fizer, é preciso

evitar que ela provoque conflitos no plano da isonomia.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.740/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.788/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “institui o

Programa Dona de Casa Cidadã e dá outras providências”.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/7/2010, o projeto foi distribuído às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos aspectos de 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 criar o Programa Dona de Casa Cidadã, com

o objetivo de promover medidas de apoio às donas de casa, como o acesso a

informações e a concessão de isenção fiscal.

Em seu art. 2º, o projeto prevê a criação, por esta Casa, de serviço de atendimento

telefônico denominado “Alô Dona de Casa, sem prejuízo da criação de serviço de

atendimento pessoal”. Em seu art. 3º, a proposição dispõe que a mulher responsável

pelo sustento da família será isenta do pagamento do imposto sobre Propriedade de

Veículo Automotor - IPVA -, do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e por

Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCD - e de taxa de serviços relativos à

prevenção e à extinção de incêndios. Por fim, em seu art. 4º, o projeto faculta aos

órgãos e às entidades do Poder Executivo a adesão ao citado programa, ficando eles

“autorizados a proceder a distribuição de cesta básica alimentar e benefício

assistencial em pecúnia (...) às donas de casa cujos encargos familiares lhes são

afetos sem alternativas de fontes de receita”.

Feita a apresentação do projeto, passamos à sua análise, nos limites de nossa

competência regimental.

Inicialmente, é importante considerar que a elaboração e a execução de programas

são atividades administrativas e estão inseridas no rol de competências materiais do

Estado, e cabe ao Executivo, Poder estruturado como o detentor dos instrumentos

apropriados para criar programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos,

a competência para instituir esse tipo de ação, prescindindo, obviamente, de

autorização para tal. Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 2º,

estabeleceu como Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O constituinte determinou ainda funções para
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cada um desses Poderes, atribuindo-lhes competências próprias, mas sem

exclusividade absoluta. Assim, cada Poder tem uma função predominante, que o

caracteriza como detentor de uma parcela da soberania estatal, além de outras

funções previstas no texto constitucional. São as chamadas funções típicas e

atípicas.

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não havendo

predominância de uma sobre a outra. Ao Poder Executivo, a norma constitucional

atribui a função típica de administrar, por meio de atos de chefia de Estado, de

governo e de administração. Cabe ao Chefe do Poder Executivo a representação do

ente político, a direção dos seus negócios e a administração da coisa pública.

Ressalte-se que a atividade legislativa opera no plano da abstração e da

generalidade e não pode avançar a ponto de minudenciar a ação executiva,

prescrevendo a implementação de programa, pois isso iria esvaziar a atuação

institucional do Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação dos

Poderes. Nesse sentido tem-se pronunciado o Supremo Tribunal Federal, conforme a

Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não estar sob reserva legal a criação de programa,

ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição da República,

conforme o disposto no art. 48, inciso IV, e no art. 165, §§ 1º e 4º.

Quanto à criação de serviço de atendimento telefônico, temos a esclarecer que o

Executivo editou o Decreto nº 45.053, de 2009, instituindo a Central Única de

Atendimento Telefônico do Governo, no âmbito do projeto Linha de Informações do

Governo - Lig-Minas. Esse serviço tem por escopo propiciar o acesso, por telefone,

aos serviços e às informações de todos os órgãos da administração direta, autárquica

e fundacional; assegurar o atendimento com alto padrão de qualidade, eficiência,

eficácia e, sobretudo, respeito ao cidadão; fortalecer o exercício da cidadania; reduzir

os custos de gestão dos serviços de atendimento telefônico ao usuário. Além disso,

veda a criação de nova central de atendimento telefônico, na administração direta,

autárquica e fundacional, com objetivo idêntico ou similar, sem prévia análise e

autorização da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

No que toca à concessão de benefício fiscal, não podemos olvidar que a Lei
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Complementar nº 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, estabelece, em

seu art. 14, que a concessão de qualquer benefício de natureza tributária do qual

decorra renúncia de receita deve estar acompanhada da estimativa do impacto

financeiro-orçamentário no exercício em que deverá 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 ou, ainda, deverão ser

adotadas medidas de compensação, por meio de aumento de receita proveniente da

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo

ou contribuição.

E ainda, o projeto, ao facultar às entidades do Poder Executivo a adesão ao

programa, autorizando a estas a efetivação de algumas medidas, insere-se no âmbito

da reserva de iniciativa do Governador do Estado para as leis que disponham sobre

criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração afetos ao Poder

Executivo.

De fato, o processo de estruturação e definição das atribuições dos órgãos

integrantes da administração pública estadual é matéria que, por sua natureza, se

encontra entre aquelas de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo. Nesse

sentido, a Constituição do Estado, em seu art. 66, inciso III, alínea “e”, determina que

é matéria de iniciativa legislativa privativa do Governador do Estado a criação,

estruturação e extinção de Secretaria de Estado, de órgão autônomo e de entidade

da administração indireta.

Por fim, esclarecemos que, a rigor, a autorização legislativa como medida

necessária para legitimar atos e ações de outro Poder tem sede constitucional e deve

ser interpretada restritivamente, sob pena de comprometer o princípio da separação

dos Poderes. Outrossim, como o art. 4º do projeto em tela se reveste de cunho

meramente autorizativo, não vincula o destinatário do comando normativo.

Dessa forma, não obstante os argumentos expendidos na justificação da proposta,

existem no projeto vícios de natureza constitucional e legal os quais inviabilizam sua

tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
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ilegalidade do Projeto de Lei no 4.788/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.027/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio do Ofício nº 47/2010, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 5.027/2010, que dispõe sobre

o plano de saúde complementar no âmbito do Tribunal de Contas.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/11/2010, o projeto foi distribuído às

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

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da proposição quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado a seguir.

Fundamentação

A proposição tem por escopo instituir, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais, assistência médica complementar para Conselheiro, Auditor,

Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e servidor do Tribunal,

bem como para seus dependentes.

Para tanto, objetiva dispor, expressamente, que o Tribunal de Contas está

autorizado a implementar plano ou seguro de assistência à saúde, na forma

estabelecida em regulamento.

Esclarece o Presidente da referida Corte, por meio do ofício que encaminha a

proposição, que a iniciativa segue o exemplo de outros órgãos da administração

pública mineira, como a Lei nº 14.646, de 2003, regulamentada pela Deliberação da

Mesa nº 2.334, de 2003, desta Casa Legislativa, que dispõe sobre a assistência

complementar médico-hospitalar aos destinatários ali previstos.

Plano de saúde é uma forma específica de prestação de serviços de saúde pela

iniciativa privada, pelo qual o beneficiário paga uma prestação em dinheiro e, caso
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precise de qualquer serviço, a empresa contratada deve prestá-lo por meio de sua

rede credenciada (própria ou de terceiros), sem nenhum ônus financeiro (além da

mensalidade) para o beneficiário.

O seguro de saúde, assim como o plano, é uma modalidade de contrato de

prestação de serviço de saúde por empresa privada (seguradora) e difere do plano de

saúde quanto à liberdade de escolha de médicos ou hospital, não obstante o fato de

que muitas seguradoras apresentam listas prévias de médicos e hospitais

(referenciadas),vale dizer, por meio do seguro de saúde, é possível consultar médicos

e entidades que não sejam conveniadas, noutras palavras, que fazem parte de uma

rede credenciada.

Nos planos de saúde, os associados têm o serviço de assistência médica prestado

pelos profissionais e estabelecimentos credenciados pela operadora, normalmente

em livros periódicos. São fiscalizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar –

ANS.

Já os seguros proporcionam aos associados, além da rede credenciada de

médicos, hospitais e laboratórios, a livre escolha desses prestadores. Esses seguros

são fiscalizados pela Superintendência de Seguros Privados – Susep – que controla a

seguradora e as condições gerais do seguro.

Nesse contexto, é oportuno ressaltar que, no âmbito federal, a Lei nº 8.112, de

11/12/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,

das autarquias e das fundações públicas federais, por meio do seu art. 230, com a

redação dada pelo art. 9º da Lei nº 11.302, de 10/5/2006, prevê a prestação de

assistência ao servidor, ativo ou inativo, e de sua família mediante convênio ou

contrato, com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma

estabelecida em regulamento.

Não vislumbramos óbices constitucionais e legais à tramitação da matéria nesta

Casa, haja vista a devida autorização legal pretendida e o tratamento isonômico

concedido a todos que trabalham no Tribunal de Contas e junto a ele.

Cumpre observar que, havendo o custeio de plano de saúde por parte da Corte de

Contas, conforme se infere da justificação da proposição, faz-se necessário atender

aos preceitos constitucionais e legais pertinentes, especialmente aos arts. 16 e 17 da
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Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, os quais tratam

de geração de despesa pública, de caráter continuado.

Nesse passo, foi encaminhado à Presidência desta Comissão de Constituição e

Justiça o Ofício nº 24.276/10, assinado pelo Presidente do egrégio Tribunal de

Contas, com informações acerca do impacto financeiro atinente ao projeto de lei em

análise. Segundo estudos preliminares, em função do número de membros e

servidores ativos e inativos daquela Corte de Contas, que totalizam 1.733, e

considerando a ponderação realizada com os dependentes em número de 3 para

cada titular, o valor mensal seria de R$25.736,85, com impacto anual de

R$308.842,20 para plano apartamento. Tal valor representará, em relação ao

orçamento do Tribunal para despesas de custeio, 0,87% para o ano de 2010 e 0,78%

para o exercício de 2011.

Ressaltamos que esses dados serão analisados, com maior profundidade, pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

Finalmente, com vistas a aprimorar a redação do art. 1º da proposição,

apresentamos, na conclusão deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 5.027/2010 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – O Tribunal de Contas poderá instituir plano de saúde complementar ou

seguro de saúde complementar para Conselheiro, Auditor, Procurador do Ministério

Público junto ao Tribunal de Contas e servidor do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais, bem como para seus dependentes.”.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Delvito

Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.034/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 5.034/2010 “altera a Lei

nº 19.095, de 2 de agosto de 2010, que disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista

pública de consumidores para o fim que menciona”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/11/2010, a proposição foi distribuída às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos

seguintes.

Fundamentação

O projeto em tela pretende alterar os arts. 4º e 5º da Lei nº 19.095, de 2/8/2010, que

disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores.

De acordo com a nova redação do art. 4º, o Poder Executivo fica autorizado a

celebrar convênio, a fim de que a manutenção da citada lista fique a cargo de órgão

administrativo de proteção e defesa do consumidor vinculado ao Poder Legislativo.

Conforme a nova redação do art. 5º, a inclusão de consumidor na lista e a sua

consulta não se sujeitarão a pagamento.

Primeiramente, como salientado por esta Comissão na análise do Projeto de Lei nº

309, de 2007, que deu origem à comentada lei, o “marketing” direto ativo, constituído

pela oferta de produtos ou serviços, particularmente por meio de ligações telefônicas,

tem trazido desconforto para os usuários dos serviços de telefonia.

A lei que se pretende modificar institui a lista pública para registro dos

consumidores que não desejam receber ofertas comerciais por meio de “marketing”

direto ativo, a qual foi denominada “lista antimarketing”, tendo sujeitado, em seu art.

5º, a utilização de tal serviço a pagamento. E ainda, em seu art. 4º, prevê a

possibilidade de estas listas serem administradas por Organização da Sociedade Civil

de Interesse Público – Oscip.

Note-se que o projeto dispõe sobre conteúdo que diz respeito à produção e ao

consumo, matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal, segundo dispõe o art. 24 da Constituição da República. Esse mesmo
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dispositivo, em seu § 3º, reserva aos Estados a competência legislativa plena para

atender a suas peculiaridades, em face da inexistência de lei federal sobre o tema.

Por outro lado, cumpre esclarecer que “telemarketing”, como já foi dito, é prática de

venda direta ao consumidor, não havendo nenhuma relação com propaganda

comercial, tema que se insere entre as competências legislativas privativas da União.

Verificamos, pois, que não existe nenhuma restrição de ordem constitucional ou

legal ao trâmite do projeto, lembrando, por último, que o processo legislativo pode ser

instaurado por iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria não se encontra inserida

entre aquelas previstas no art. 66 da Constituição mineira. No entanto, com relação à

mudança sugerida no art. 4º, conforme já foi salientado reiteradas vezes por esta

Comissão, o Poder Legislativo não tem competência para editar norma autorizando o

Poder Executivo a firmar convênio, uma vez que esta é uma atividade de caráter

eminentemente administrativo, sendo da competência deste último. Nesse sentido

também dispõe a Carta mineira, no art. 90, inciso XVI, determinando que compete

privativamente ao Governador do Estado celebrar convênio com entidade de direito

público ou privado.

Por ser oportuno, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 165, publicada no “Diário da Justiça” de

26/9/97, decidiu que o Executivo não necessita da autorização do Legislativo para

firmar convênios, suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição

Estadual, segundo o qual competia à Assembleia Legislativa “autorizar celebração de

convênio pelo Governo do Estado com entidade de direito público ou privado e

ratificar o que, por motivo de urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa

autorização, desde que encaminhado à Assembléia Legislativa nos dez dias

subseqüentes à sua celebração”.

Assim sendo, apresentamos substitutivo ao final do parecer, retirando a alteração

do art. 4º e aprimorando a redação do art. 5º.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 5.034/2010 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado

a seguir.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 5º da Lei nº 19.095, de 2 de agosto de 2010, que disciplina o

“marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 5º da Lei nº 19.095, de 2 de agosto de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5º – São gratuitas a consulta e a inclusão de consumidor na lista a que se

refere esta lei.”.

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

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Célio

Moreira - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.037/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe institui

a Gratificação Especial Complementar – GEC –, a ser paga pela atividade de chefia

exercida pelos servidores efetivos ocupantes dos cargos de Oficial de Apoio Judicial

da classe B e de Técnico de Apoio Judicial, titulares ou substitutos.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/12/2010, foi o projeto distribuído às

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

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a” combinado com o art. 188, do

Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em análise institui a Gratificação Especial Complementar – GEC –, a

ser paga pela atividade de chefia exercida pelos servidores efetivos ocupantes dos

cargos de Oficial de Apoio Judicial da classe B e de Técnico de Apoio Judicial,

titulares ou substitutos. A gratificação corresponderá a 5% incidentes sobre o valor do

primeiro padrão de vencimento da classe B da carreira de Oficial de Apoio Judicial,
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PJ-70.

Prevê ainda o projeto que a gratificação não se incorporará, para nenhum efeito, à

remuneração do servidor nem constituirá base de cálculo de qualquer vantagem

remuneratória, salvo as decorrentes de gratificação natalina e de adicional de férias.

Nos termos da proposição, o pagamento da GEC será regulamentado por resolução

da Corte Superior do Tribunal de Justiça e está condicionado à existência de recursos

orçamentários e financeiros e ao atendimento das normas contidas na Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

O Presidente do Tribunal de Justiça justifica, na mensagem que encaminhou o

projeto de lei, que a medida visa a dar cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei

Complementar nº 105, de 14/8/2008, que altera a Lei Complementar nº 59, de

18/1/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas

Gerais. Segundo o dispositivo, o Tribunal encaminharia projeto de lei à Assembleia

Legislativa, no prazo máximo de 120 dias contados da publicação da lei

complementar, instituindo uma gratificação pela atividade de chefia aos servidores

ocupantes do cargo de Técnico de Apoio Judicial e Oficial de Apoio Judicial, classe B,

titulares ou substitutos.

O cargo de Oficial de Apoio Judicial, cujo padrão de vencimento servirá como base

de cálculo para o valor da GEC, está previsto no Quadro do Anexo V da Lei nº

16.645, de 5/1/2007, que dispõe sobre os Quadros de Pessoal da Secretaria do

Tribunal de Justiça do Estado e dá outras providências. A base de cálculo da

contribuição é o PJ-70, nos termos do referido quadro. O valor do PJ-01 está previsto

no art. 1º da Lei nº 18.025, de 9/1/2009, com o reajuste dado pelo art. 1º da Lei nº

18.976, de 26/6/2010. Já a tabela de escalonamento dos padrões de vencimento dos

servidores ativos e inativos dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário estão

previstos no Anexo X da Lei nº 13.467, de 12/1/2000.

É importante destacar que, nos termos do art. 251 da Lei Complementar nº 59, de

28/1/2001, com redação alterada pelo art. 41 da Lei Complementar nº 105, de

14/8/2008, cada vara e cada unidade jurisdicional dos Juizados especiais deverá ser

integrada por servidores das carreiras de Técnico de Apoio Judicial, especialidade

Escrivão Judicial, e de Oficial de Apoio Judicial, carreiras das quais trata o projeto em
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análise.

Registre-se, ainda, que a gratificação conferida pelo projeto de lei em análise

refere-se ao exercício de atividade de chefia e não ao exercício de cargo em

comissão.

No que toca à competência para tratar da matéria, o projeto guarda observância ao

art. 66, inciso IV, alínea “b”, da Constituição do Estado, que confere ao Presidente do

Tribunal de Justiça a iniciativa para propor leis que cuidam da fixação da

remuneração de seus servidores.

Registre-se ainda que a Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, a chamada

Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece, em seu art. 15, que serão consideradas

não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou

a assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. O primeiro

prevê que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que

acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar

em vigor e nos dois exercícios subsequentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o

Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

No que toca ao cumprimento de tais requisitos, informamos que o Tribunal de

Justiça enviou ao relator uma planilha contendo o relatório do impacto financeiro-

orçamentário da medida prevista no projeto. Os dados do relatório serão, no

momento oportuno, analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 5.037/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.038/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Tribunal de Justiça, por meio de seu Presidente, encaminhou a esta Casa o

Projeto de Lei nº 5.038/2010, que dispõe sobre a concessão de adicional de

periculosidade aos ocupantes dos cargos que menciona.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/12/2010, foi a proposição distribuída para

análise às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto vem agora a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

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

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

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende conceder adicional de periculosidade aos

ocupantes dos cargos que menciona.

O pagamento do referido adicional de periculosidade já se encontra previsto no art.

13 da Lei nº 10.856, de 5/8/92. Na forma da legislação vigente, ele é devido “ao

servidor que trabalhe habitualmente com risco de vida, no percentual de até 40%

(quarenta por cento), incidindo sobre o vencimento do respectivo padrão”.

A Constituição da República, em 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

públicos. Entretanto, conforme mencionado, o art. 13 da Lei nº 10.856, de 1992, já

prevê o seu pagamento para o servidor do Poder Judiciário que trabalhe

habitualmente com risco de vida. Na forma da lei vigente, uma vez caracterizado o

exercício de trabalho habitual com risco de vida, é assegurada a percepção de

adicional de 40% incidente sobre o vencimento do respectivo padrão.

O projeto de lei em estudo concede o adicional de periculosidade aos servidores

que exercem as funções dos seguintes cargos integrantes do quadro de servidores

da Justiça de primeiro grau: Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de Justiça

Avaliador e de Comissário da Infância e da Juventude; Técnico Judiciário, das

especialidades de Assistente Social Judicial, Oficial de Justiça Avaliador III e IV e
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Psicólogo Judicial. O valor do adicional corresponderá ao percentual de 40%

incidente sobre o valor do PJ-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de

Vencimentos constante no item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467, de 12/1/2000.

Prevê, ainda, que ele não se incorporará, para nenhum efeito, à remuneração do

servidor nem constituirá base para o cálculo de vantagens remuneratórias, salvo as

decorrentes de gratificação natalina e de adicional de férias.

O projeto de lei prevê duas condições para a sua implementação, quais sejam a

existência de recursos orçamentários e financeiros e o atendimento das normas

relativas à responsabilidade fiscal, contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000. Dispõe que o pagamento do adicional de periculosidade será devido a partir

da data em que forem implementadas as referidas condições.

Vemos que, nos termos do projeto de lei em estudo, o adicional de periculosidade

será devido ao servidor que ocupe um dos cargos previstos expressamente na lei.

Não será mais necessária a caracterização do exercício de trabalho habitual com

risco de vida. Bastará a titularidade de um dos cargos previstos na lei.

A proposta encontra-se no rol de competência legiferante do Estado. 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 de seu Presidente. Assim, numa análise preliminar, quanto aos

aspectos formais de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, de competência

desta Comissão, podemos afirmar que não há óbice à aprovação da matéria por esta

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,

despesa com pessoal e estabelece limites para os referidos gastos nos arts. 19 e 20.

O art. 16 da LRF exige, ainda, que qualquer ato que acarrete aumento de despesa

seja acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que deva entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes, bem como da

declaração do ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação
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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 encaminhada ao relator planilha contendo dados

sobre o impacto orçamentário-financeiro da medida proposta. 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.

Em razão do princípio da consolidação das leis que orienta o processo legislativo e

em obediência às normas previstas na Lei Complementar nº 78, de 9/6/2004, que

dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado, faz-se

necessário alterar o texto do art. 13 da Lei nº 10.856, de 5/8/92, uma vez que ele,

conforme mencionado, já trata do assunto. Por isso, apresentamos o Substitutivo nº 1

ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.038/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 13 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de 1992, que dispõe sobre a

recomposição e o reajustamento dos símbolos, dos padrões de vencimento e dos

proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – 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 aos servidores ocupantes dos

seguintes cargos integrantes do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira

Instância:

I – Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de Justiça Avaliador e de

Comissário da Infância e da Juventude;

II – Técnico Judiciário, das especialidades de Assistente Social Judicial, Oficial de

Justiça Avaliador III e IV e Psicólogo Judicial.

Parágrafo único – O adicional de periculosidade de que trata este artigo
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corresponderá ao percentual de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o valor do

PJ-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item “b” do

Anexo X da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, e não se incorporará, para

nenhum efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para cálculo de

nenhuma vantagem remuneratória, salvo as decorrentes de gratificação natalina e de

adicional de férias.”.

Art. 2º – A implementação do disposto nesta lei fica condicionada:

I – à existência de recursos orçamentários e financeiros;

II – ao atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal previstas na Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único – O pagamento do adicional de periculosidade previsto no art. 13

da Lei nº 10.856, de 1992, com a redação dada por esta lei, será devido a partir da

data em que forem implementadas as condições fixadas neste artigo.

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

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves - Padre

João - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.050/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Instituto

de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg – a alienar o

imóvel que especifica e o Estado de Minas Gerais a adquiri-lo para utilização pela

Assembleia Legislativa.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/12/2010 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 5.050/2010 autoriza, em seu art. 1º, o Instituto de Previdência
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do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg – a alienar o imóvel constituído

pelos Lotes 23-A e 24-A do quarteirão 10-B da 12ª Seção Urbana, situado à Rua

Rodrigues Caldas, 79, 81 e 83, no Município de Belo Horizonte, e registrado sob o nº

103.525, à Ficha 1 do Livro 2, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da

Comarca de Belo Horizonte. Em seu art. 2º, autoriza o Estado de Minas Gerais a

adquirir o referido imóvel para utilização da Assembleia Legislativa na execução de

suas atividades.

Em seu art. 3º, a proposição estabelece que o valor total do bem será de

R$39.228.500,00, a ser pago em duas parcelas iguais nos exercícios de 2011 e 2012.

O § 1º desse dispositivo prevê que incidirá sobre essas parcelas atualização

monetária com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao

Consumidor – INPC – do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – no

período compreendido entre o mês de publicação desta lei e o mês imediatamente

anterior ao da quitação da respectiva parcela. Por fim, o § 2º esclarece que o

montante foi calculado com base em laudos de avaliação de valor de mercado, nos

termos do disposto no inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666, de 1993.

As transferências de domínio de bens públicos devem observar o art. 18 da

Constituição do Estado, que determina que a aquisição de bem imóvel, a título

oneroso, depende de avaliação prévia e de autorização legislativa, exigida ainda,

para a alienação, a licitação, salvo nos casos de permuta e doação, observada a lei.

O § 5º desse dispositivo estende essas exigências às autarquias e às fundações

públicas.

No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que

estabelece normas gerais de licitação e contratos, subordina a alienação de bens da

administração pública à existência de interesse público devidamente justificado, além

de reforçar, para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e

fundacionais, a necessidade de autorização legislativa e avaliação prévia.

A necessidade de licitação está dispensada pela alínea “e” do inciso I do citado

artigo, para o caso de venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de

qualquer esfera de governo. O inciso X do art. 24 da Lei nº 8.666 também dispensa a

licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das
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finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e

localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o

valor de mercado, segundo avaliação prévia.

Ressalte-se que o Iplemg é autarquia estadual, criada pela Lei nº 6.258, de 1973,

vinculada ao Poder Legislativo do Estado. Sujeita-se, portanto, à exigência de

autorização desta Casa para a alienação de seu patrimônio, também imprescindível

para a aquisição onerosa por parte do Estado.

É importante observar que, desde 1990, o imóvel encontra-se afetado, uma vez que

abriga parte das atividades da Assembleia Legislativa. Sua localização facilita a

agilidade na realização das funções específicas desse Poder. Com sua aquisição

pelo Estado, estará assegurada a permanência definitiva dessa afetação, o que

beneficiará o desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo, atendendo,

indiretamente, ao interesse da população mineira.

Com relação à avaliação prévia, outra exigência impostergável para a alienação de

bem público, foram elaborados dois laudos técnicos para a aferição do valor do

imóvel, sendo a média correspondente a R$39.228.500,00, quantia que será paga em

duas parcelas iguais nos exercícios de 2011 e 2012. Tal montante será corrigido pela

variação acumulada do INPC no período compreendido entre o mês de publicação

desta lei e o mês imediatamente anterior ao da quitação da respectiva parcela.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, na

parte conclusiva deste parecer, a Emenda no 1, com o objetivo de adequar o texto à

técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 5.050/2010 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais –

Iplemg – autorizado a alienar ao Estado de Minas Gerais o imóvel constituído pelos

lotes 23-A e 24-A do quarteirão 10-B da 12ª Seção Urbana, com todas as suas

unidades e edificações, situado à Rua Rodrigues Caldas, 79, 81 e 83, no Município
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de Belo Horizonte, e registrado sob a matrícula nº 103.525, à Ficha 1 do Livro nº 2, no

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Célio Moreira - Sebastião

Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.583 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.583/2008, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Região de Boa

Sorte, 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° 2.583/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais da

Região de Boa Sorte, com sede no Município de Claro dos Poções.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pequenos Produtores

Rurais da Região de Boa Sorte, com sede no Município de Claro dos Poções.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.105 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.105/2009, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a associação O Girassol, com sede no Município de Rio Pardo 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
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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° 3.105/2009

Declara de utilidade pública a entidade O Girassol, com sede no Município de Rio

Pardo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade O Girassol, com sede no

Município de Rio Pardo de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.266 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.266/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Lages III -

Meio, com sede no Município de Porteirinha, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.266/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Lages III - Meio, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais de Lages III - Meio, com sede no Município de Porteirinha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.275 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.275/2010, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que declara

de utilidade pública o Lar Santa Clara, com sede no Município de Salinas, 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° 4.275/2010

Declara de utilidade pública a entidade Lar Santa Clara, com sede no Município de

Salinas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar Santa Clara, com sede

no Município de Salinas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.635 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.635/2010, de autoria do Deput ado Dilzon Melo, que declara

de utilidade pública o Conselho Particular de São João Bosco, 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° 4.635/2010
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Declara de utilidade pública o Conselho Particular de São João Bosco 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 Particular de São João

Bosco 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, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.750 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.750/2010, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública a Associação Cristã de Desenvolvimento Humano –

Acredith –, com sede 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° 4.750/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cristã de Desenvolvimento Humano –

Acredith –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cristã de

Desenvolvimento Humano – Acredith –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.776 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.776/2010, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Esperança de Córregos – Acec

–, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro, 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° 4.776/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Esperança de Córregos –

Acec –, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Esperança

de Córregos – Acec –, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.777 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.777/2010, de autoria da Deput ada Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública a Associação Centro Comunitário Mantiqueira – Acecom

–, 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

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.777/2010

Declara de utilidade pública a Associação Centro Comunitário Mantiqueira –
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Acecom –, 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 Centro Comunitário

Mantiqueira – Acecom –, com sede no Município de Camanducaia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.783 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.783/2010, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Engenho D’Água, 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.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.783/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Engenho D’Água, com

sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Engenho

D’Água, com sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.799 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.799/2010, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Associação de Moradores de Eliotas Teixeiras e São Sebastião

– Ametes –, com sede no Município de Simonésia, foi aprovado em turno único, na
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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° 4.799/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Eliotas, Teixeiras e

São Sebastião – Ametes –, com sede no Município de Simonésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores de

Eliotas, Teixeiras e São Sebastião – Ametes –, com sede no Município de Simonésia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.804 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.804/2010, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação de Amparo e Saber – Assimpas –, situada 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° 4.804/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Amparo e Saber – Assimpas –, 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 de Amparo e Saber –

Assimpas –, com sede no Município de Contagem.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.826 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.826/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Sociedade de Assistência Social e Cultural – Sasc –,

com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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° 4.826/2010

Declara de utilidade pública a entidade Sociedade de Assistência Social e Cultural –

Sasc –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Sociedade de Assistência

Social e Cultural – Sasc –, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO 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. A Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação da matéria na
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forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1° turno, foi ap resentada em Plenário a Emenda

nº 1, a qual vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do § 2º do art.

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

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 seja onerado com 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 guincho e 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.

Esta Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, que v isa aumentar o rigor

atualmente existente no caso do transporte clandestino ou irregular de passageiros.

Pois 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, levou o autor do projeto a

entender que a futura lei deverá desincentivar a atividade irregular, punindo com

maior rigor os veículos que realizam esse tipo de transporte.

Já a Emenda n° 1 pretende resgatar parte do projeto  original que não foi abrangida

pelo Substitutivo nº 1, ou seja, a concessão de um prazo razoável para que o

condutor cumpra as exigências legais, evitando que o veículo seja apreendido e

rebocado, onerando sobremaneira o cidadão.
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O Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão, trata de forma superficial um

tema complexo e polêmico, que é o transporte coletivo intermunicipal. O relator deste

parecer, após maior reflexão sobre a matéria, decidiu apresentar o Substitutivo nº 2,

redigido ao final deste parecer, que, além de outras medidas, abrange a alteração

proposta pela Emenda nº 1. Esse substitutivo define o que é transporte clandestino

intermunicipal e metropolitano de passageiros e disciplina o referido transporte

efetuado por táxis, pondo fim a diversas polêmicas existentes. Estabelece, ainda, os

responsáveis pelo controle e pela fiscalização do referido serviço de utilidade pública

e prevê sanções para aqueles que realizarem o transporte clandestino, tais como

multa e apreensão do veículo.

Conclusão

Em face do disposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.725, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, apresentado por esta Comissão, e da Emenda nº 1, apresentada em Plenário.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Tiago Ulisses.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a fiscalização do transporte intermunicipal e metropolitano de

passageiros no Estado, com o objetivo que menciona, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A fiscalização do transporte intermunicipal e metropolitano de passageiros

no Estado, nos termos desta lei, visa a coibir o transporte clandestino.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se clandestino o transporte

intermunicipal ou metropolitano remunerado de passageiros, realizado por pessoa

física ou jurídica, em veículo particular ou de aluguel, que se enquadre em uma ou

mais das seguintes hipóteses:

I – sem a devida concessão, permissão ou autorização do poder concedente;

II – em desobediência a itinerário definido pela Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas - Setop;

III – com característica de transporte coletivo, tais como fixação de itinerário ou

horário regular para embarque ou desembarque, lotação de pessoas sem qualquer
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vínculo, venda de passagens, cobrança de preço individualizado dos passageiros;

IV – com embarque ou desembarque de passageiros ao longo do itinerário;

V – com o angariamento ou o aliciamento de pessoas, inclusive em terminais

rodoviários ou pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo;

VI – com utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos ou no percurso da

viagem, para embarque e desembarque;

VII - com regularidade de dias, horários ou itinerários;

VIII - com transporte de encomendas ou mercadorias.

§ 1º - Não se considera clandestino o transporte intermunicipal ou metropolitano de

passageiros realizado por veículo de aluguel provido de taxímetro, devidamente

autorizado pelo poder público municipal ou estadual e cadastrado no Departamento

de Estradas de Rodagem - DER-MG -, com característica de transporte público e sob

regime de fretamento eventual ou de transporte fretado, desde que o retorno ao

Município de origem da autorização seja realizado com os mesmos passageiros da

ida ou sem passageiros.

§ 2º - O veículo de aluguel que realize o transporte na hipótese a que se refere o §

1º deverá obter a autorização do DER-MG, nos termos do regulamento, sendo de

porte obrigatório no veículo, em conformidade com o art. 107, o Código de Trânsito

Brasileiro.

Art. 3º - Serão cominadas à pessoa física ou jurídica que realizar transporte

clandestino de passageiros as seguintes sanções:

I – multa de quinhentas Ufemgs;

II – apreensão do veículo, nos termos do art. 270 da Lei nº 9.503, de 23 de

setembro de 2007, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

§ 1º - O valor da multa prevista no inciso I deste artigo será duplicado a partir da

primeira reincidência.

§ 2º - A autoridade competente instaurará o devido processo administrativo,

observadas as disposições legais aplicáveis, para processamento do auto de

infração.

Art. 4º - O veículo apreendido nos termos do inciso II do art. 2º será recolhido ao

depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade
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competente, com ônus para seu proprietário.

§ 1º - A restituição do veículo apreendido somente ocorrerá mediante o prévio

pagamento de multas vencidas, tributos e despesas com transbordo dos passageiros,

remoção e estada.

§ 2º - A despesa com a estada do veículo em depósito será de vinte e cinco Ufemgs

por dia, podendo ser cobrada por até trinta dias.

Art. 5º - Os veículos apreendidos por irregularidade no Estado, em “blitz” realizada

em rodovia estadual ou em postos da Polícia Rodoviária Estadual, deverão

permanecer no posto responsável pela operação pelo prazo de vinte e quatro horas

contado a partir da apreensão do veículo, observado o disposto no § 1º do art. 270 da

Lei Federal nº 9.503, de 2007.

Art. 6º - O art. 3º da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994, fica acrescido do

seguinte inciso XVII:

"Art. 3º - (...)

XVII - controlar e fiscalizar o transporte intermunicipal remunerado de passageiros,

inclusive quando realizado por táxi convencional gerenciado pelos Municípios.".

Art. 7º - O art. 4º da Lei nº 14.354, de 17 de julho de 2002, fica acrescido do

seguinte inciso VIII:

"Art. 4º - (...)

VIII - controlar e fiscalizar o transporte intermunicipal remunerado de passageiros,

inclusive quando realizado por táxi convencional gerenciado pelos Municípios.".

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 30/11/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sebastião Costa, notificando o falecimento do Sr. Pedro José da

Silva, ocorrido em 25/11/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Pascoal Fausto Valle,

ocorrido em 26/11/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento da Sra. Maria Santos

Silva, ocorrido em 28/11/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Isis Duque Paiva

Nascimento, ocorrido em 24/11/2010, em Ponte Nova. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2010

ATA

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Questão de ordem; chamada para a recomposição do número regimental; existência

de quórum para a continuação dos trabalhos - Correspondência: Ofício nº 19/2010

(encaminha requerimento solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

4.631/2010), do Presidente do Tribunal de Justiça - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.052 a 5.063/2010 -

Requerimentos nºs 6.815 a 6.817/2010 - Requerimentos da Deputada Gláucia

Brandão e outros, do Deputado Eros Biondini e outros e do Deputado Luiz Humberto

Carneiro - Comunicações: Comunicações da Comissão de Segurança Pública e do

Deputado Alencar da Silveira Jr. - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Almir

Paraca - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Gláucia

Brandão e outros, do Deputado Eros Biondini e outros e do Deputado Luiz Humberto

Carneiro; deferimento - 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 - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
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Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura das atas das duas

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, considerando que a Mesa, para

exercer sua função, deve cumprir rigorosamente o Regimento Interno, não é possível

a continuação da reunião, pois há apenas 7 Deputados em Plenário e deveria haver,

pelo menos, 26. Portanto, a reunião não deveria nem ser aberta. Solicito que V. Exa.

cumpra o Regimento Interno e encerre, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“OFÍCIO Nº 19/2010*

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2010.
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Senhor Presidente.

Encontra-se em tramitação nessa Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº

4.631/2010.

Originalmente, a proposição cuidava, em síntese, de transformar os cargos de

Oficial de Justiça Avaliador e Oficial de Justiça, que atualmente exigem, para seu

preenchimento, o nível médio de escolaridade, em cargos de nível superior,

específicos para graduados em Direito.

O provimento dos cargos, segundo a nova exigência, ocorreria paulatinamente,

condicionado à sua prévia vacância.

Ocorre que, ao ser apreciado na Comissão de Administração Pública, foi aprovada

a Emenda nº 1, que, em linhas gerais, cuida de reposicionar na carreira os servidores

que atualmente ocupam tais cargos.

O conteúdo dessa emenda, em que pese afigurar-se justo, ocasiona impacto

orçamentário para o Tribunal de Justiça, ainda não dimensionado.

Já determinei às áreas técnicas desta Instituição que procedam aos necessários

estudos para estimar tal impacto e aquilatar a possibilidade de sua absorção.

Contudo, atento ao fato de que a proposta orçamentária do Tribunal de Justiça para

o vindouro exercício de 2011 não comporta qualquer majoração nas despesas de

pessoal, sob pena de se ultrapassar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal,

vejo-me na contingência de solicitar a Vossa Excelência providências no sentido de

que o Projeto de Lei nº 4.631/2010 seja retirado de pauta e devolvido ao Tribunal de

Justiça.

Certo de contar com a habitual atenção de Vossa Excelência, renovo-lhe os meus

protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Desembargador Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.”

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos
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oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 5.052/2010

Declara de utilidade pública a Associação Amor ao Próximo Inclusão Digital, com

sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amor ao Próximo Inclusão

Digital, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2010.

Walter Tosta

Justificação: A Associação Amor ao Próximo Inclusão Digital, fundada em

1º/6/2009, com sede no Município de Itabirito, é uma sociedade civil, sem fins

econômicos, que tem como objetivo promover gratuitamente a educação, através da

prestação de serviços de inclusão digital a crianças, adolescentes e adultos. A

entidade promove ações que possibilitam o desenvolvimento integral de seus

associados e da comunidade na qual atua, realizando pesquisas, estabelecendo

intercâmbios e promovendo círculos de estudos, debates, cursos e palestras voltados

à inclusão digital. Pelo exposto, o trabalho da Associação Amor ao Próximo Inclusão

Digital é extremamente meritório, de modo que a entidade é merecedora de se tornar

de utilidade pública, tendo assim mais condições para cumprir sua elevada missão.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.053/2010

Declara de utilidade pública a Associação Ideias e Ideais, com sede no Município

de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ideias e Ideais, com sede
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no Município de São Lourenço.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2010.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação Ideias e Ideais, constituída em 2002, é uma sociedade

civil, sem fins lucrativos, e tem por finalidade, entre outras, a capacitação e

aperfeiçoamento de educadores, a complementação da educação formal com

atividades extracurriculares, a realização de atividades de educação ambiental, a

orientação afetivo-sexual e o incentivo à pluralidade cultural e às artes.

A Associação atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

conforme documentação, razão pela qual conto com a anuência de meus nobres

pares ao projeto proposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.054/2010

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Vida de Rio Acima, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Vida de Rio Acima,

com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão

Justificação: A Associação Pró-Vida de Rio Acima, com sede nesse Município, é

uma instituição beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos e sem caráter religioso.

Tem por finalidade a prevenção e assistência a dependentes de narcóticos e seus

familiares, bem como sua reinserção social. O processo objetivando a declaração de

utilidade pública encontra-se formalmente instruído, conforme as exigências contidas

na Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação do
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presente 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 5.055/2010

Declara de utilidade pública a Associação Escola de Esportes Visão da Vida, 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 Escola de Esportes Visão

da Vida, 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 2010.

André Quintão

Justificação: A Associação Escola de Esportes Visão da Vida, com sede no

Município de Belo Horizonte, é uma instituição beneficente e filantrópica sem fins

lucrativos e sem caráter religioso. Tem por finalidade o atendimento a crianças e

adolescentes, proporcionando-lhes, através da prática de esportes, assistência

pedagógica, psicológica e de saúde em geral.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se formalmente

instruído, conforme as exigências contidas na Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.056/2010

Dispõe sobre a proibição de acúmulo das funções de motorista e trocador nos

ônibus coletivos do transporte público do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedado ao motorista exercer as atividades inerentes à função do

cobrador nos ônibus das concessionárias de serviço público do Estado de Minas
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Gerais.

Art. 2º - Entende-se por atividades inerentes à função de cobrador:

I - cobrança de passagens;

II - verificação dos cartões de passe dos passageiros;

III - qualquer outra mencionada pela Classificação Brasileira de Ocupações.

Art. 3º - A vedação contida no art. 1º desta lei não se aplica aos veículos coletivos

de uma porta.

Art. 4º - As empresas terão o prazo de quarenta e cinco dias para se adequarem a

esta lei.

Art. 5º - O descumprimento desta lei sujeita as empresas ao pagamento de uma

multa no valor de 1.000 Ufemgs.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o veículo será retirado de circulação e a

empresa multada em 2.000 Ufemgs.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: É notório o caos no serviço público de transporte coletivo e

desnecessário citar todos os transtornos suportados pela comunidade, que fica à

mercê das empresas que dominam a atividade.

Algumas empresas passaram a extinguir a função do cobrador, como se essa

atividade pudesse ser exercida pelo mesmo funcionário que dirige o coletivo.

É assim que algumas linhas contam apenas um funcionário, que, além de guiar o

veículo e realizar manobras para entrada e saída de passageiros, fica responsável

pelo recebimento do dinheiro da passagem, tudo isso ao mesmo tempo.

Ocorre que, quando está ao volante, o motorista deve ficar atento somente ao

trânsito e aos pontos de parada, para que possa efetivamente realizar com segurança

a sua atividade. Dividir a atenção do motorista com o recebimento de passagem,

conferência de passe, devolução de troco e questionamentos dos passageiros é

perigoso, coloca em risco a segurança de todos, e, como não poderia ser diferente,

beneficia somente as empresas, que continuam a prestar um péssimo serviço. Isso

porque, apesar da nítida redução do custo do serviço, por haver menos um
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funcionário por veículo, o preço das passagens não sofre qualquer diminuição.

Vale ressaltar que as duas funções estão definidas na Classificação Brasileira de

Ocupações e possuem distintas atividades, o que torna impraticável a sua

acumulação.

Diante do exposto, a regulamentação das atividades relacionadas ao serviço

público de transporte coletivo visa garantir a segurança no trânsito, e por isso merece

a atenção de todos.

Conto, assim, com a colaboração de todos os Deputados para aprovação deste

projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.057/2010

Cria o Programa Mineiro de Assistência aos Portadores de Doença Celíaca e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído, no Estado de Minas Gerais, o Programa de Assistência aos

Portadores de Doença Celíaca.

Art. 2º - Para garantir a efetiva implantação do programa, fica assegurado o acesso

gratuito à realização de exames específicos para o diagnóstico da doença celíaca,

mediante prescrição médica, em todas as unidades públicas de saúde do Estado de

Minas Gerais.

§ 1º - Os exames referidos no “caput” deste artigo realizados através da coleta de

sangue, são os seguintes:

I - anticorpo antigliadina IgG e IgA;

II - anticorpo antiendomísio IgA;

III - anticorpo antitransglutaminase IgA;

IV - Iga sérica.

§ 2º - Na necessidade de diagnóstico mais preciso, quando o médico entender

necessário, os hospitais da rede pública deverão possibilitar a realização do exame

de biópsia do intestino delgado.

Art. 3º - Fica assegurado o repasse de periodicidade mensal, através da Secretaria
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da Saúde do Estado, de cesta básica composta de produtos isentos de glúten, aos

portadores de doença celíaca, desde que a renda familiar seja comprovadamente

inferior a dois salários mínimos.

Parágrafo único - A cesta básica a que se refere o “caput” deste artigo será

composta de:

I - macarrão de arroz ou milho;

II - farinha de arroz;

III - fécula de batata;

IV - biscoitos sem glúten;

V - outros produtos especiais, a critério do órgão responsável.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten que

acomete indivíduos com predisposição genética.

Geralmente se manifesta na infância, entre o primeiro e o terceiro ano de vida (na

introdução de alimentação à base de papinhas engrossadas com cereais como

bolachas, pão, sopinhas de macarrão, etc.), podendo surgir em qualquer idade, até

mesmo no adulto.

Este projeto de lei objetiva estabelecer um programa mineiro de assistência aos

portadores dessa enfermidade, a fim de assegurar melhores condições de saúde aos

indivíduos que sofrem desta patologia.

A Constituição da República Federativa do Brasil, na legislação que fundamenta a

saúde, traz o seguinte:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação”.

Estudos recentes sobre a doença celíaca comprovam que ela está se tornando uma

epidemia de maior prevalência no mundo entre as patologias autoimunes existentes.

Assim sendo, torna-se fundamental a investigação dela em pacientes com os
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sintomas clássicos, tais como: diarréia, desnutrição, perda de peso, assim como em

alterações do esmalte dentário, anemia ferropriva refratária ao tratamento,

hipotireoidismo, baixa estatura, osteoporose e osteopenia, esterilidade e aborto de

repetição, diabetes, epilepsia, síndrome de Down, síndrome de Turner, autismo,

dermatite herpetiforme, etc.

É fato que o correto tratamento alimentar do portador da doença celíaca possibilita

ao indivíduo ter uma vida com qualidade e menos ônus às esferas governamentais.

Assim sendo, faz-se necessário garantir subsídios para alimentação do portador de

doença celíaca carente, para famílias com renda inferior a dois salários mínimos, por

meio da distribuição de cestas básicas específicas com ingredientes alimentares para

o preparo de alimentação isenta de glúten com periodicidade mensal.

Assim sendo, o Programa de Assistência aos Portadores de Doença Celíaca viria a

diminuir consideravelmente os prejuízos à saúde e as despesas, por meio do

diagnóstico precoce da enfermidade e do adequado tratamento alimentar.

Isto posto, temos a certeza de que esta proposição terá um trâmite acelerado nas

comissões e será aprovada nesta Casa.

- 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 5.058/2010

Disciplina o horário para ligações de empresas de “telemarketing”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas de “telemarketing” não poderão efetuar contatos com clientes

fora do horário comercial.

§ 1° - São também consideradas empresas de “telemar keting”, para os fins desta

lei, as empresas de cobrança que se utilizem desse serviço, bem como os demais

estabelecimentos que efetuem suas atividades através do telefone.

§ 2° - O horário comercial, para efeito do disposto  nesta lei, compreende o período

das oito às dezoito horas, de segunda a sexta-feira, e das oito às treze horas, aos

sábados.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2010.



____________________________________________________________________________
258

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto visa delimitar horário para que as empresas de cobrança

façam contatos telefônicos com clientes ou devedores.

Com relação ao serviço de “telemarketing”, vêm sendo obtidas melhorias para o

consumidor, como a lei que criou o cadastro de bloqueio dessas ligações (Lei n°

16.135, de 2009), para que elas sejam recebidas somente por quem tem interesse

nelas. Ocorre que as empresas de “telemarketing”, bem como as de cobrança,

utilizam-se desse serviço em horários inconvenientes, ultrapassando o limite da

razoabilidade e expondo o consumidor a situações de extremo desconforto.

A Constituição Federal assegura a competência dos Estados para estabelecer

medidas que visem a melhoria das relações de consumo, em seu art. 24, inciso III:

“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

I - (...)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;”.

O objetivo da proposição, desta forma, é de extrema importância para assegurar o

direito do consumidor e para protegê-lo de uma prestação de serviço inadequada.

Diante do exposto, esperamos a análise desta proposta e sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 5.059/2010

Dispõe sobre o prazo de postagem dos boletos bancários, documentos de cobrança

ou similares, por parte das empresas dos setores público e privado, para clientes

residentes no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas dos setores público e privado obrigadas a postar, com

antecedência mínima de dez dias da data do vencimento, os boletos bancários de

cobrança ou similares, para os consumidores do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Na face exterior do envelope de cobrança ou do documento de

pagamento deverá estar impressa a data de postagem nos Correios ou do envio da



____________________________________________________________________________
259

correspondência ao interessado.

Art. 2º - Os consumidores que receberem o documento de cobrança em prazo

inferior ao estipulado no “caput” do art. 1º, ficam desobrigados do pagamento de

multas ou encargos por atraso até o limite de dez dias após o vencimento da fatura.

Art. 3º - O descumprimento desta lei pelas obrigações descritas no art. 1º acarretará

multa que irá compor o orçamento da Secretaria de Estado de Defesa Social.

§ 1º - O valor da multa será de R$2.000,00 (dois mil reais), dobrado a cada

reincidência.

§ 2º - O valor da multa referido no § 1º será reajustado anualmente, com base na

variação do Índice Geral de Preço de Mercado – IGPM/FGV, ou por índice que vier a

substituí-lo.

Art. 4º - Não se aplicam as disposições desta lei quando o atraso na postagem se

der em razão de caso fortuito ou força maior.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Esta proposição visa a ser mais um instrumento de proteção e de

efetivação dos diretos do consumidor, uma vez que a falta da postagem dos

documentos de cobrança pelas empresas com a antecedência devida acarreta uma

série de transtornos ao consumidor, inclusive o pagamento de encargos indevidos,

como multas e juros, além de, em muitas ocasiões, o consumidor ainda ficar sujeito a

cobrança vexatória, sem ter dado causa ao atraso no pagamento.

É sabido que não são poucas as empresas que se utilizam do artifício de enviar as

faturas e similares coincidindo com a data do vencimento, para que não haja tempo

hábil para pagamento, ganhando assim juros e multa de mora.

Ante a relevância da matéria para o consumidor mineiro, este parlamentar espera

contar com o apoio dos colegas que integram este Poder a aprovação deste projeto

de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Célio
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Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.253/2010, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.060/2010

Dispõe sobre a sinalização visual de advertência para pedestres nas entradas e

saídas de veículos nas edificações localizadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a sinalização visual de advertência para pedestres nas

entradas e saídas de veículos em toda edificação residencial, industrial, comercial e

de outros estabelecimentos com garagem.

Art. 2º - A sinalização deve ser da seguinte forma:

I - quando comportarem mais de dois veículos, deve ser instalada sinalização visual

padronizada e acionada quando da saída de veículos, além de placa com a inscrição

“Atenção, entrada e saída de veículos”, em locais visíveis aos transeuntes e placa

com a inscrição “Atenção, preferência do pedestre”, na parte interna da garagem, em

local visível aos motoristas;

II - quando comportarem até dois veículos é dispensada a sinalização visual,

devendo, entretanto, manter as placas mencionadas no inciso I;

III - nas áreas destinadas a estacionamentos rotativos, deve existir, além da

sinalização prevista no inciso I, uma outra, complementar, com inscrição “Lotado”, em

local visível, iluminada à noite, com luzes vermelhas, funcionando impreterivelmente

quando não houver vaga no estacionamento.

Parágrafo único - Ficam dispensadas da instalação do dispositivo visual as

residências unifamiliares, cujas garagens ou pátios de estacionamento comportem

até quatro veículos, obedecido o disposto no inciso II.

Art. 3º - A sinalização visual de advertência para pedestre deve ser instalada com

as seguintes características técnicas:

I - as lentes são de cor âmbar (amarelo-laranja) com 160mm (cento e sessenta

milímetros) de diâmetro, colocadas em chassis de cor preta de polistireno de alto

impacto, equipadas com lâmpadas de funcionamento intermitente (pisca-pisca),

formando um par de peças distantes 50mm (cinquenta milímetros) entre os seus aros,

cada um destes com 80mm (oitenta milímetros) de largura, ficando o local de fixação
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da sinaleira e o eixo de ligação dos dois faróis distanciados de 140 a 150mm (cento e

quarenta a cento e cinquenta milímetros);

II - os aparelhos descritos no inciso I podem ser fixados nas paredes das

edificações ou em postes de tubos de ferro galvanizado de 1” (uma polegada) de

diâmetro medindo 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) do piso ao eixo de

fixação colocados em nível (sentido horizontal) ou em prumo (sentido vertical);

III - o dispositivo de comando fica situado no interior do edifício ou pátio de

estacionamento podendo ter comando manual ou automático. No primeiro caso, fica

do lado do motorista, antes da subida ou descida de rampas e em altura compatível

com o seu acionamento de dentro do veículo; se automático, obedece aos contatos

de dispositivos, colocados no piso da garagem, com rodas dos veículos ou por meio

de sistema de células fotoelétricas.

Parágrafo único - O dispositivo referido no inciso III, relativo a circuito eletrônico

automático, é de tempo ou de tempo duplo com repetidor, sendo este o dispositivo

que deve ser utilizado em garagens de grande capacidade (superior a 300 veículos),

com controle transistorizado, programado com memória e contagem de tempo

necessário ao fluxo de veículos.

Art. 4º - Os grandes polos geradores de tráfego devem dispor de coordenadores de

trânsito nos locais de entrada e saída das garagens.

§ 1º - Para fins desta lei, consideram-se grandes polos geradores de tráfego

“shoppings”, supermercados, centros comerciais, hospitais, estacionamentos privados

e qualquer outro estabelecimento que possua mais de 200 vagas.

§ 2º - Os coordenadores de tráfego serão pessoas treinadas, incumbidas de

orientar a travessia de pedestres, assim como a entrada e saída de veículos das

garagens.

§ 3º - Os coordenadores de tráfego deverão portar placa de sinalização “Pare” e

deverão usar roupas e coletes que identifiquem sua função e sejam reflexivos à luz

dos faróis durante a noite.

Art. 5º - As edificações que possuam outros tipos de sinalização instaladas poderão

conservá-las pelo prazo máximo de um ano, contados a partir da vigência desta lei,

desde que estejam em perfeito estado de funcionamento.
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Art. 6º - O proprietário e/ou administrador do condomínio de edificações com

garagem, na forma desta lei, deverão manter em local visível certificado

comprobatório de regularidade de funcionamento das sinaleiras instaladas.

Art. 7º - Pelo descumprimento dos dispositivos desta lei aplicar-se-ão as seguintes

penalidades:

I - notificação por escrito, com prazo de quarenta e oito horas para sanar a

irregularidade;

II - multa de 10 a 200 Ufemgs (dez a duzentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) em caso de descumprimento do inciso anterior, proporcional ao porte

de quem violar esta lei;

III - multa em dobro por reincidência, e assim sucessivamente.

Parágrafo único - Contra quem for imposta a penalidade é assegurada a ampla

defesa e o contraditório, podendo ser aplicada a multa somente após a comprovação

da não execução das disposições previstas nesta lei, a ser apurada em processo

administrativo.

Art. 8º - Os estabelecimentos têm o prazo de cento e oitenta dias para se

adequarem, a partir da publicação da lei.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto de lei dispõe sobre instalação de alertas visuais nas entradas

e saídas de veículos de estacionamentos de prédios comerciais, edifícios e

condomínios. Os dispositivos devem ser acionados no momento da abertura do

portão. No caso dos estabelecimentos em que o portão fica aberto durante todo o dia,

o acionamento do alarme pode ser feito de forma manual durante a entrada e saída

dos veículos.

Alguns prédios já dispõem dos dispositivos visuais, mas ainda não têm os sonoros,

que seriam feitos de maneira manual ou através de sensores. Os estabelecimentos

têm 180 dias para se adequarem, a partir da publicação da lei, sob pena de multa ao

proprietário do imóvel onde está localizada a entrada e saída dos veículos.

A iniciativa da matéria busca justamente a segurança dos clientes e pedestres,
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servindo de alerta, evitando o risco de acidentes ou atropelamentos caso passem

pelas entradas e saídas de veículos sem prestar atenção.

Os riscos de acidentes defronte aos acessos aos estacionamentos são latentes. Os

custos com acidentes são elevados, sejam de ordem material ou emocional. Assim,

devemos despender todos os esforços necessários, para tornar o trânsito de nossa

cidade mais humano e ordenado, num processo que faça com que todos aqueles que

de uma forma ou de outra se beneficiam da exploração econômica e do crescimento

do número de veículos automotores, também sejam responsáveis pela integridade

física dos cidadãos que circulam pela cidade, não ficando tal responsabilidade

apenas com o Estado.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.061/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação do peso líquido drenado nos

produtos embalados com adição de líquido para conservação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os produtos embalados, medidos sem a presença do consumidor,

em condição de comercialização e com adição de qualquer líquido para conservação,

deverão conter, de forma adequada e clara, informação do peso drenado, conforme

metodologia estabelecida pelas Portarias Inmetro nº 89, de 13 de março de 2008, e nº

74, de 25 de maio de 1995.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição que submeto à discussão de meus pares tem por

objetivo a proteção dos direitos dos consumidores quando da aquisição de produtos

embalados para comercialização em condição aquosa. Inicialmente cumpre ressaltar

que a matéria em tela se insere na competência legislativa estadual, na medida em

que compete aos Estados legislar concorrentemente sobre produção e consumo (art.

24, V, da Constituição Federal). Verifica-se, igualmente, que conforme o art. 24, VIII,

da Constituição Federal, compete aos Estados legislar sobre assuntos referentes à

responsabilidade por danos causados ao consumidor. Assim, com base nas
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premissas aqui emitidas, também cabe ao Estado legislar sobre a matéria que ora se

discute. O consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, tem direito à

informação sobre o que ele está comprando de fato. Nesse sentido, porém, não há

nas embalagens a informação sobre o peso líquido drenado, ou seja, o peso do

alimento com o líquido devidamente escorrido. Comprar alimentos congelados nem

sempre é a melhor saída. Ao serem descongelados, muitos produtos perdem parte do

peso em água, causando prejuízo para o consumidor. De acordo com a Associação

Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel -, com o degelo, os alimentos perdem

cerca de 18% do peso registrado na embalagem. Essa diferença é diariamente

percebida pelos cozinheiros de restaurantes e donas de casa. Segundo o órgão de

defesa do consumidor Pro Teste, o principal problema é a falta de informação sobre o

peso líquido drenado, ou seja, após o descongelamento. “Este dado é essencial para

os consumidores, pois é a única forma de saber o peso que está sendo adquirido”,

afirmou a pesquisadora da área de alimentos do Pro Teste, Fernanda Ribeiro. O

acesso às informações não só é um direito constitucionalmente garantido, como

também é um instrumento eficaz do exercício de cidadania, fortalecimento e proteção

aos direitos dos consumidores. Assim, o grande problema encontrado pelo

consumidor de alimentos é justamente a falta de informação sobre o peso drenado

(escorrido). Isso porque os congelados, por exemplo, seguindo orientação da lei,

informam apenas o peso líquido da embalagem, o que, em última análise, não é uma

informação útil. O consumidor pensa que está levando dois quilos de frango

congelado, quando na verdade grande parte daquele peso é representada pela água

ali existente, que é necessária para a melhor conservação do alimento. A divulgação

isolada do peso líquido serve apenas para ludibriar os consumidores. Assim sendo,

na defesa dos direitos dos consumidores e diante das diversas circunstâncias que

envolvem a dificuldade de informação de produtos embalados e comercializados em

solução aquosa, é que resolvi trazer a baila de meus pares, o debate de elevado

tema para a sociedade fluminense.

- 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 5.062/2010
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Determina a disponibilização pormenorizada das informações relativas a execução

orçamentária e financeira no âmbito do Estado por meio do Programa de

Acompanhamento Orçamentário e Financeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Poder Executivo disponibilizará informações pormenorizadas sobre a

execução orçamentária e financeira no âmbito do Estado por meio do Programa de

Acompanhamento Orçamentário e Financeiro como instrumento de transparência da

gestão fiscal, conforme o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao qual será

dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público dos

seguintes instrumentos:

I - Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG;

II - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

III - Lei Orçamentária Anual - LOA;

IV - Prestações de Contas com respectivos Pareceres Prévios;

V - Relatório da Execução Orçamentária - REO;

VI - Relatório de Gestão Fiscal - RGF;

VII - Editais e processos licitatórios por órgãos da administração direta e indireta;

VIII - Versões simplificadas dos instrumentos constantes deste artigo.

Parágrafo único - A transparência será assegurada também mediante o incentivo à

participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de

elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos,

bem como mediante o acesso ao pleno conhecimento e acompanhamento da

sociedade, por meio da internet, de informações pormenorizadas sobre a execução

orçamentária e financeira, conforme o disposto na Lei nº 9.755, de 1998.

Art. 2º - Serão também levados ao conhecimento público, na mesma forma do art.

1º, o lançamento e o recebimento de toda a receita e despesa do Estado, bem como

sua distribuição por órgãos e unidades orçamentárias.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor noventa dias após a sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: O art. 37, “caput”, da Constituição Republicana de 1988 expressa que
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“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 (...)”. Tal dispositivo visa garantir

a supremacia do interesse público na gestão da administração estatal e,

evidentemente, prevenir e combater a corrupção. A exigência de transparência dos

atos administrativos consubstancia-se nos princípios da moralidade e, principalmente,

da publicidade na administração pública.

No que tange ao princípio da publicidade dos atos da administração pública,

esclarece o Professor Celso Antônio Bandeira de Melo: “tal princípio está previsto

expressamente no art. 37, “caput”, da Lei Magna, ademais de contemplado em

manifestações específicas do direito à informação sobre os assuntos públicos, quer

pelo cidadão, pelo só fato de sê-lo, quer por alguém que seja pessoalmente

interessado” (Curso de Direito Administrativo, p. 84).

De igual forma Hely Lopes Meirelles preceitua que a “publicidade é a divulgação

oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos.

(...) A publicidade não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e

moralidade. Por isso mesmo, os atos irregulares não se convalidam com a

publicação, nem os regulares a dispensam para sua exequibilidade, quando a lei ou o

regulamento a exige. (...) Lamentavelmente, por vício burocrático, sem apoio em lei e

contra a índole dos negócios estatais, os atos e contratos administrativos vêm sendo

ocultados dos interessados e do povo em geral, sob o falso argumento de que são

‘sigilosos’, quando, na realidade, são públicos e devem ser divulgados e mostrados a

qualquer pessoa que deseje conhecê-los e obter certidão”. (Direito Administrativo

Brasileiro, p. 87).

Destaca-se, por oportuno, que a publicidade, como princípio constitucional, regula

toda a atividade estatal, em todas as esferas, não só sob o aspecto de divulgação

oficial de seus atos, como também de promoção do conhecimento da conduta interna

de seus agentes.

Ademais, ressalta-se que o acesso à informação constitui importante instrumento

de cidadania e controle social por parte de qualquer cidadão interessado.

Neste escopo, cumpre destacar que ao princípio da publicidade, na feição social
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assumida pelo Estado contemporâneo, não basta a mera divulgação dos atos

administrativos. O que se propõe é assegurar ao povo transparência e acesso a todas

as informações relativas ao comportamento e desempenho do Estado.

De acordo com as lições de Carmen Lúcia Antunes Rocha, atual Ministra do

Supremo Tribunal Federal: “Não basta, pois, que o interesse buscado pelo Estado

seja público para se ter por cumprido o princípio em foco. Por ele se exige a não

obscuridade dos comportamentos, causas e efeitos dos atos da Administração

Pública, a não clandestinidade do Estado, a se esconder, em sua atuação, do povo

(...) A publicidade da administração é que confere certeza às condutas estatais e

segurança aos direitos individuais e políticas dos cidadãos. Sem ela, a ambiguidade

diante das práticas administrativas conduz à insegurança jurídica e à ruptura do

elemento de confiança que o cidadão tem que depositar no Estado” (Princípios

Constitucionais da Administração Pública, p. 240).

Indo ao encontro dessa doutrina é que elaboramos o presente projeto, buscando

imprimir maior eficácia e efetividade ao princípio da publicidade dos atos da

administração pública.

Com esse intuito e para que a sociedade possa melhor fiscalizar a gestão da coisa

pública, preservando seu direito de controle e acompanhamento do orçamento da

administração.

O presente projeto buscar ampliar o alcance do modelo de transparência dos atos

da gestão pública, já esboçado na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como se

insere na competência descrita no art. 165, § 9º, II, da CF/88, que trata da “gestão

financeira e patrimonial” da administração direta e indireta.

Pelo exposto conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de

lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.063/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de

Patrocínio - CCSPP -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



____________________________________________________________________________
268

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Preventiva de Patrocínio - CCSPP -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2010.

Deiró Marra

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de Patrocínio -

CCSPP - é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente e

filantrópica, em funcionamento há mais de um ano. A sua diretoria é constituída por

pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Objetiva colaborar nas atividades de prevenção e preservação da ordem pública no

âmbito municipal, a cargo das instituições Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Civil

de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, visando a maior

eficiência, presteza e controle de todas as ações na defesa da comunidade local,

promovendo a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros

valores universais por meio de estudos e pesquisas de desenvolvimento de

tecnologias alternativas de produção e divulgação de informações e conhecimentos

técnicos e científicos que digam respeito às atividades relacionadas. Visa ainda

incentivar o bom relacionamento da comunidade, autoridades e lideranças locais com

os membros integrantes das instituições mencionadas acima; promover palestras,

conferências, fóruns e debates, campanhas educativas e outros empreendimentos

que orientem a comunidade na proporção e ajuda de sua autodefesa, despertando

em cada cidadão e habitante do Município o sentimento de segurança e o espírito de

cooperação e solidariedade recíprocos em ordem pública e de convívio social;

realizar estudos e viabilizar sugestões a fim de aumentar a segurança da comunidade

local, inclusive da zona rural; levantar, sempre que necessário, meios materiais e

equipamentos destinados à cessão de uso às instituições beneficiárias do CCSPP,

para uso exclusivo no serviço de segurança pública no Município; apoiar as ações

que visem à implantação de atividades relacionadas com a proteção do meio

ambiente; apoiar as ações relacionadas com as atividades de defesa civil, entre

outros. Constituída em 24/4/96, é notório o sucesso da instituição.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº
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12.972, de 27/7/98, com vistas a sua declaração de utilidade pública. Assim, peço o

costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

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

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

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.815/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Fazenda pedido de providências para a prorrogação da vigência do

Decreto nº 45.245, de 15/12/2009, e a inclusão da laje pré-fabricada no conjunto de

produtos empregados na construção civil sobre os quais incide a alíquota de 7% do

ICMS. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 6.816/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhadas à Corregedoria da Polícia Civil do Estado, à Corregedoria da Polícia

Militar do Estado, à Ouvidoria de Polícia do Estado, ao CAO-DH e ao Sr. Alexandre

Kennedy Ladeia Barbosa, da 1ª Delegacia de Plantão da Regional Centro, cópia das

notas taquigráficas da 27ª Reunião Ordinária dessa Comissão, para tomada de

providências quanto às denúncias sobre possíveis agressões praticadas por policiais

contra cidadãos de Belo Horizonte. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.817/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Diretor e ao advogado e assessor da Diretoria de Áreas Protegidas

do IEF, ao Secretário de Meio Ambiente, ao Coordenador do Centro de Apoio

Operacional de Conflitos Agrários e ao Coordenador de Direitos Humanos da

Defensoria Pública do Estado cópia das notas taquigráficas da reunião dessa

Comissão realizada em 24/11/2010 e pedido de providências quanto às violações de

direitos humanos decorrentes da implantação do Parque Estadual Serra Negra em

Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Gláucia Brandão

e outros, do Deputado Eros Biondini e outros e do Deputado Luiz Humberto Carneiro.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Segurança

Pública e do Deputado Alencar da Silveira Jr.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público presente nas galerias e imprensa, gostaria de utilizar o espaço da tribuna

neste momento para fazer um apelo, um chamamento à comunidade da minha

querida Paracatu.

Ao longo de muitos anos, trabalhamos na difusão da metodologia pelo

desenvolvimento sustentável local, por entender que esse é o caminho apropriado

para que os Municípios se planejem, se organizem para garantir melhor qualidade de

vida a sua população. Amanhã, a partir das 13 horas, no Sesc Laces de Paracatu

acontecerá o Fórum Paracatu 2030, um importante evento para avançarmos na

construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu. Essa terminologia

aponta para um planejamento da cidade por 20 anos. É uma iniciativa que tem à

frente a Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu - Adesp -, que conta

com o apoio do Sebrae, da associação comercial e industrial da cidade, das

mineradoras, da Prefeitura, além de vários parceiros. Nosso mandato também se

inclui nessa parceria. Temos atuado bastante, principalmente no aspecto da

sensibilização, da mobilização da sociedade para participar de forma organizada,

estruturada, de maneira que o plano surgido desse esforço seja legitimado pela

participação social. Um plano em que a cidade se enxergue, se perceba e tenha

vinculação suficiente para cobrar, acompanhar e exigir sua implementação.

Portanto, faço um chamamento a todas as lideranças dos setores da indústria, do

comércio, da produção agropecuária, da mineração, de serviços e da educação. Hoje

Paracatu tem grande número de instituições de ensino superior, no entanto todos os

educadores, tanto da rede pública quanto da privada, são chamados neste momento.

Além disso, chamamos os religiosos e as lideranças comunitárias, classistas e do

terceiro setor, para que tenhamos a representação do conjunto de paracatuenses e

de todos os segmentos da sociedade.

Até aqui já foram realizadas 14 oficinas, 7 delas na cidade, alcançando todos os

bairros, e 7 no meio rural. Agora é o momento de começar a sistematizar as

informações e dar corpo ao Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu.
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É preciso registrar que até então Paracatu nunca contou com um planejamento

dessa natureza e magnitude, não só com essa terminologia e metodologia de

desenvolvimento sustentável. A cidade, de fato, carece de um plano que tenha

abordagem de médio e longo prazos, principalmente - aí a nossa defesa - porque

sabemos que hoje Paracatu assiste a um desenvolvimento diferenciado, acelerado,

com dinâmica econômica muito forte, mas impulsionada principalmente pela atividade

mineradora, e sabemos que minério só dá uma safra. Portanto, nossa grande

preocupação é que a cidade tenha capacidade de se planejar e desenvolver um

projeto para diversificar suas atividades produtivas e enfrentar o momento em que o

minério acabar, que pode tardar 20, 30, 40 anos, mas chegará. Quando acabar o

minério, toda a atividade que gira em torno da produção mineral em Paracatu ficará

desativada. Essa é a maior preocupação. Entendemos que a saída é buscar alianças

intersetoriais, unindo forças do setor público, do setor privado e do terceiro setor. Que

consigamos pensar Paracatu muitos anos à frente e diminuir os impactos do final da

atividade mineradora.

Conhecemos realidades de muitas cidades de Minas Gerais que passaram por isso

e tiveram problemas sérios. Algumas foram chamadas de cidades-fantasmas. Não é

isso que queremos para nossa querida Paracatu. Um grande filósofo grego disse,

com muita propriedade, que não há bons ventos para quem não sabe aonde quer ir.

É isso exatamente que afirmamos neste momento. Apesar dos bons ventos que

sopram sobre a economia local de Paracatu, entendemos que é fundamental

planejar, senão continuaremos vivendo um momento de bonança, com intensa

atividade econômica e dinâmica muito positiva, mas que pode ficar comprometido no

tempo e não garantir a continuidade da qualidade de vida da nossa população.

Por fim, Sr. Presidente, gostaríamos de fazer menção também a um movimento que

está organizado em todo o território nacional: o Movimento Fica Juca, que diz respeito

ao Ministro da Cultura Juca Ferreira. Aliamo-nos a esse esforço para garantir a

continuação do trabalho belíssimo e com resultados fantásticos que o Ministro vem

desenvolvendo, em sequência a toda a política esboçada, desenhada, implementada

e desencadeada pelo ex-Ministro Gilberto Gil.

Juca Ferreira era Secretário Executivo do Ministério da Cultura com o Ministro
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Gilberto Gil. Com a saída do Ministro, assumiu esse Ministério e deu continuidade à

política que orgulha muito a todos nós do PT, pois é hoje um grande diferencial na

cultura brasileira. A política cultural brasileira foi diversificada, democratizada e

ampliada não apenas do ponto de vista orçamentário, que deu um grande salto, como

também do ponto de vista da organização do Sistema Nacional de Cultura e do

fortalecimento de toda a rede cultural do País, por meio de pontos de cultura, da

realização de conferências regionais, municipais, estaduais e nacionais de cultura,

que hoje estruturam o Sistema Nacional de Cultura, que está indo muito bem.

Portanto, defendemos que continue dessa forma. Então deixamos a nossa

manifestação pelo Fica Juca, pela continuidade do Ministro Juca Ferreira à frente dos

trabalhos do Ministério da Cultura.

Mais uma vez, Sr. Presidente, convidamos toda a sociedade de Paracatu para o

Fórum Paracatu 2030, que se inicia amanhã, às 13 horas, no Sesc Laces Paracatu,

uma iniciativa da Adesp. Esse trabalho está sendo executado com a colaboração da

Fundação João Pinheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - 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 requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Segurança Pública - aprovação, na 32ª Reunião

Ordinária, em 30/11/2010, do Projeto de Lei nº 3.990/2009, do Deputado Durval

Ângelo, com a Emenda nº 1, e do Requerimento nº 6.791/2010, da Comissão de

Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI
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do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Gláucia Brandão e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para o lançamento, no Estado,

da Campanha Laço Branco: homens de Minas pelo fim da violência contra a mulher,

e do Deputado Eros Biondini e outros, solicitando a convocação de reunião especial

para homenagear o Hospital São Camilo pelos 30 anos de sua fundação; e, nos

termos do inciso VII do art. 232, combinado com o art. 140, do Regimento Interno,

requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando que o Projeto de Lei

nº 4.130/2009 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez

que a Comissão de Meio Ambiente perdeu o prazo para emitir parecer.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a especial

de amanhã, dia 2, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.246/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.246/2010, do Sr. Ivan Charles Fonseca Chebli,

da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, sugere alteração da Ação 4638 - Rede de

Urgência e Emergência - do PPAG 2008-2011, modificando-se as metas físicas e

financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 análise objetiva alterar a Ação 4638 - Rede de Urgência e

Emergência -, do Programa Estruturador 044 - Regionalização - Redes de atenção à

saúde -, com aumento das metas física e financeira da região Mata (respectivamente,

0 e R$8.230.000,00) para o ano de 2011.

A Rede de Urgência e Emergência 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 se estabelecer o melhor local para o atendimento no

menor tempo possível. Na estrutura da rede, existe um centro de comunicação,

conhecido como Central de Regulação, 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, 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. Isso 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 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. Assim sendo, todas

as macrorregiões de saúde serão atendidas pela Ação 4638 até 2014, a partir de

critérios definidos na Comissão Intergestores Bipartite - CIB -, informados por dados
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epidemiológicos e indicadores de saúde, com prioridade para as regiões onde a

demanda é mais urgente.

No entanto, já há previsão para implantação de um módulo de transporte de

urgência e emergência na macrorregião Sudeste, que corresponde à região Mata.

Dessa forma, consideramos oportuno encaminhar requerimento à Secretaria de

Estado de Saúde - SES - solicitando que sejam implantadas as Redes de Urgência e

Emergência em todas as macrorregiões de saúde do Estado, em especial na

macrorregião Sudeste, até 2014.

Conclusão

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

1.246/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.246/2010, apresentada pelo Sr. Ivan Charles Fonseca Chebli, da Prefeitura

Municipal de Juiz de Fora, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício ao Secretário de Estado de Saúde solicitando seja assegurada a implantação

das redes de urgência e emergência em todas as macrorregiões de saúde do Estado,

em especial na macrorregião Sudeste, até o ano de 2014.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.254/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.254/2010, de autoria do Sr. Felipe Willer de

Araújo Abreu Júnior, do Conselho Estadual do Idoso – CEI –, sugere alteração da

Ação 4334 – Apoio profissional à atenção primária à saúde – do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 8, 9 e 10/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade
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de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 alterar a Ação 4334 – Apoio profissional à atenção

primária à saúde – no âmbito do Programa 049 – Saúde em casa – do PPAG 2008-

2011, com vistas a incluir assistentes sociais nas equipes do Programa Saúde da

Família, de forma a integrá-lo com o Programa de casa em casa, a ser implementado

pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese.

Em sua justificação, o autor da proposta alegou que o Programa Saúde da Família

e o Programa de casa em casa, apesar de estarem ligados a Secretarias de governo

distintas, são, na verdade, duas políticas públicas que poderiam ser integradas e

articuladas de forma a promover o acompanhamento integral da população.

Tendo em vista que o Programa de casa em casa ainda não foi implementado pela

Sedese e que a execução da proposta ora em comento carece de iniciativa por parte

das Secretarias em questão, opinamos pelo seu acolhimento na forma de

requerimento às Secretarias de Estado de Saúde e de Desenvolvimento Social,

solicitando a interação do Programa Saúde da Família com o Programa de casa em

casa quando da implementação deste último, por meio da inclusão de assistentes

sociais em suas equipes.

Conclusão

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

1.254/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Ademir Lucas - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.254/2010, apresentada pelo Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, do Conselho

Estadual do Idoso – CEI –, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício aos Secretários de Saúde e de Desenvolvimento Social solicitando a inclusão

de assistentes sociais nas equipes do Programa Saúde da Família, de forma a

promover sua integração com o Programa de casa em casa, quando este último for

implementado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.256/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.256/2010, da Sra. Ana Cristina Mendonça

Vasconcelos Galina, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Frutal, e

outros, sugere alteração da Ação 4306 - Atendimento ao ensino médio

profissionalizante -, do Programa 018 - Ensino médio profissionalizante - do PPAG

2008-2011, para oferecer ensino médio profissionalizante, na região, voltado para as

pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 comento propõe a oferta de cursos

profissionalizantes direcionados, especificamente para as pessoas com deficiência

intelectual e múltipla. A essa proposta foram aglutinadas quatro sugestões que tinham

os seguintes objetivos: aumentar o número de cursos e de vagas do Programa de

ensino profissionalizante - PEP - no Município de Iturama; firmar parceria entre o
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Estado e o Instituto Educacional Profissionalizante - IEP - para oferecer cursos

profissionalizantes no Município de Itapagipe; construir um centro educacional de

cursos profissionalizantes na região do Município de Carneirinho; e criar o curso

técnico profissionalizante de “cuidador de idoso”.

Para justificar a criação de cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência

argumentou-se que as famílias dessas pessoas teriam a oportunidade de melhorar o

padrão de vida; os cursos proporcionariam a capacitação do cidadão, preparando-o

para o mercado de trabalho. A oferta de curso para cuidar de idosos, por sua vez,

atenderia ao princípio das políticas públicas de atenção à velhice, mantendo o idoso

fora das instituições asilares, além de promover a convivência entre jovens e idosos.

O governo estadual, por meio do PEP, vem oferecendo, em todas as regiões do

Estado, vagas em várias modalidades de cursos profissionalizantes. O PEP está

estruturado por meio de parcerias com escolas credenciadas e conveniadas. Além

dessas escolas, fazem parte da Rede Mineira de Formação Profissional as 23

escolas do Estado. Entre os anos de 2007 e 2010, a intenção era atender 118 mil

alunos, mas, até dezembro de 2010, terão sido atendidos 134 mil alunos. Segundo a

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEE -, serão ofertadas 100 mil

novas vagas por ano, até 2014. Em 2010, na região do Triângulo, foram oferecidas

4.715 vagas, das 8.984 programadas, com 52,48% de execução. Para 2011, está

prevista a oferta de 16.740 vagas, um aumento de 87%.

No entanto, como se pode depreender da proposta de ação legislativa em tela e

das sugestões a ela aglutinadas, algumas ações do PEP devem ser direcionadas

para atender um público ou uma região específica, em razão de uma demanda

existente. Ocorre que esse atendimento se dá por meio de ações administrativas do

órgão competente e não de uma alteração do PPAG.

É a situação do curso direcionado ao atendimento de idosos, que será ofertado a

partir de 2012, depois de firmado convênio em 2011 com o Senac, segundo

informação do Prof. Joaquim Antônio Gonçalves, responsável pela Superintendência

do Ensino Médio e Profissional da SEE. Nesse caso, cabe um requerimento

solicitando que sejam firmados os convênios necessários, ainda em 2010, para a

oferta do curso em 2011.
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Assim, opinamos pela aprovação da proposta de ação legislativa em análise, na

forma de requerimentos dirigidos à SEE, para que sejam acatadas as solicitações

constantes da proposta.

Conclusão

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

1.256/2010, na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.256/2010, apresentada pela Sra. Ana Cristina Mendonça Vasconcelos Galina, da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Frutal, e outros, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação

solicitando que sejam oferecidos, nesse Município e região, cursos profissionalizantes

direcionados a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.256/2010, apresentada pela Sra. Ana Cristina Mendonça Vasconcelos Galina, da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Frutal, e outros, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação

solicitando o aumento do número de cursos e de vagas do Programa de ensino

profissionalizante – PEP – no Município de Iturama.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.256/2010, apresentada pela Sra. Ana Cristina Mendonça Vasconcelos Galina, da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Frutal, e outros, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação

solicitando que seja firmado convênio entre o Estado e o Instituto Educacional

Profissionalizante - IEP - para a oferta de cursos profissionalizantes no Município de

Itapagipe

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.256/2010, apresentada pela Sra. Ana Cristina Mendonça Vasconcelos Galina, da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Frutal, e outros, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação

solicitando que seja construído um centro educacional de cursos profissionalizantes

para atender o Município de Carneirinho e região.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.256/2010, apresentada pela Sra. Ana Cristina Mendonça Vasconcelos Galina, da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Frutal, e outros, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação

solicitando que sejam firmados com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -

Senac -, ainda em 2010, os convênios necessários para oferecer, em 2011, em todas

as regiões do Estado, o curso profissionalizante direcionado ao atendimento de

idosos.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.257/2010
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.257/2010, do Sr. Valdir Inácio Ferreira, da

Prefeitura Municipal de Araporã, sugere alterar a Ação 4282 – Assistência hospitalar

e ambulatorial/ Programação Pactuada Integrada – do Programa 002 – Saúde

integrada – Logística de apoio às redes de atenção – do PPAG 2008-2011, para

ampliar o número de leitos de UTI na regional de saúde de Uberlândia.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 alterar a Ação 4282 – Assistência hospitalar e

ambulatorial/Programação Pactuada Integrada do PPAG 2008/2011 para ampliar o

número de leitos de UTI na regional de saúde de Uberlândia.

Para promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população

às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção, cabe ao gestor estadual

coordenar a discussão entre os gestores municipais de cada região até que sejam

definidos, em comum acordo, os Municípios que desempenharão o papel de

referência para os demais na prestação da assistência à saúde. A pactuação entre os

Municípios para que o mais equipado e com maior oferta de serviços possa atender à

demanda daqueles com menos recursos e serviços é coordenada pelo gestor

estadual, por meio da Programação Pactuada e Integrada – PPI , realizada com a

participação dos secretários municipais de saúde de cada região sanitária. À

Secretaria de Estado de Saúde - SES - também cabe acompanhar e controlar a

efetivação das pactuações e dar o suporte técnico e financeiro em caso de

defasagens ou demandas não previstas com as quais arquem os Municípios. Cabe
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lembrar ainda que a PPI é realizada apenas para os procedimentos de média e alta

complexidade, pois a prestação dos procedimentos relativos à atenção básica é de

responsabilidade do Município, que, para tanto, faz jus ao recebimento do Piso de

Atenção Básica - PAB.

A decisão sobre a distribuição dos leitos em cada região é, portanto, feita por meio

da Programação Pactuada Integrada – PPI –, que depois é formalizada em resolução

da Comissão Intergestores Bipartite – CIB –, e não é matéria pertinente ao PPAG.

Como não é possível realizar a alteração sugerida na proposta em tela por meio de

emenda ao PPAG, sugerimos o envio de requerimento à SES para que a demanda

seja encaminhada à CIB e discutida entre os gestores da região.

Conclusão

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

1.257/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.257/2010, apresentada por Valdir Inácio Ferreira, da Prefeitura Municipal de

Araporã, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário

de Estado de Saúde solicitando que a Comissão Intergestores Bipartite – CIB – avalie

a necessidade de ampliação do número de leitos de UTI na regional de saúde de

Uberlândia, a ser discutida entre os gestores dessa região.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.261/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.261/2010, do Sr. Valdir Inácio Ferreira, da

Prefeitura Municipal de Araporã, encaminha proposta de alteração do Programa 17 -

Eficiência Tributária e Simplificação -, do PPAG - 2008-2011, para construção de um
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posto fiscal na BR-153, na saída para Itumbiara (GO).

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, ao sugerir a construção de um posto fiscal na BR-153, na

saída para Itumbiara (GO), demonstra a preocupação do autor com a fiscalização do

trânsito de mercadorias na região. Segundo o autor, a intenção é aumentar a

arrecadação de tributos e diminuir a sonegação.

De fato, a preocupação se justifica, uma vez que o Município está localizado na

divisa com o Estado de Goiás, às margens das BRs-153 e 452, no caminho entre

Brasília, Capital Federal, e São Paulo, centro econômico do País.

No entanto, a instalação de postos fiscais em rodovias não faz parte do escopo de

nenhuma das ações - do PPAG - 2008-2011. Além disso, a sua viabilidade e

oportunidade são de competência da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

requerimento à SEF, a fim de que sejam realizados estudos de viabilidade da

construção de um posto fiscal na BR-153, na saída para Itumbiara (GO).

Conclusão

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

1.261/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Ademir Lucas - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.261/2010, apresentada pela Prefeitura Municipal de Araporã, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -

solicitando sejam realizados estudos de viabilidade da construção de um posto fiscal

na BR-153 na saída para Itumbiara (GO).

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.268/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.268/2010, da Sra. Santuza Abras, da

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -, sugere alteração do Programa

140 - Desenvolvimento do ensino superior na Uemg - do PPAG - 2008-2011, para

que ele se torne programa estruturador.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 questão visa à alteração na natureza do

Programa 140 - Desenvolvimento do ensino superior na Uemg -, que deixaria de ser

programa associado para se tornar programa estruturador. Em sua justificativa, a

proponente alega que as instituições estaduais de ensino superior desempenham

papel estratégico no desenvolvimento do Estado.

É inegável a importância das instituições estaduais de educação superior no

desenvolvimento de diversas áreas do Estado. Também é notório que os recursos

físicos e financeiros a elas destinados muitas vezes não garantem o adequado

cumprimento de suas finalidades.
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No entanto, o Poder Executivo é o principal responsável pela execução de políticas

públicas e pela definição dos objetivos e metas a serem alcançados pela

administração estadual. Sendo o Poder que detém a competência constitucional de

elaborar e remeter à Assembleia Legislativa as peças do planejamento estadual,

sugerimos submeter à análise da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag - o pedido apresentado pela proponente.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

requerimento à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, em que se solicita a

análise de viabilidade de alteração da natureza do Programa 140 para programa

estruturador.

Conclusão

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

1.268/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.268/2010, apresentada pela Sra. Santuza Abras, da Universidade do Estado de

Minas Gerais - Uemg -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício

à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão solicitando que seja analisada a

viabilidade de alteração da natureza do programa 140 - Desenvolvimento do Ensino

Superior na Uemg - para programa estruturador.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.270/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.270/2010, de Marilda de Abreu Araújo, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –,

sugere alteração do Programa 018 – Ensino médio profissionalizante – do PPAG
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2008-2011 para realização de concurso público para profissionais afins ao

atendimento à rede pública do ensino médio profissionalizante, de forma a garantir

qualidade da educação e resultados dos alunos.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 realização de concursos públicos para composição

dos quadros das escolas estaduais participantes do Programa 018 – Ensino médio

profissionalizante – da Secretaria de Estado de Educação.

Para a consecução das ações do Programa 018 - Ensino médio profissionalizante -,

são firmadas parcerias com instituições privadas e do Sistema S. Além disso, escolas

da rede estadual de ensino também oferecem cursos profissionalizantes. A

proponente, ao justificar a proposta em questão, alegou que o Estado, ao firmar

parcerias com a iniciativa privada e com o Sistema S, não garantiu a colocação de

profissionais qualificados em seus quadros para o atendimento da demanda nas

escolas estaduais.

Opinamos pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento à Secretaria de

Estado de Educação, em que se solicita a realização de concurso público para

compor os quadros das escolas estaduais participantes do Programa de Educação

Profissional - PEP - e de ações de capacitação para os docentes que atuam nessas

instituições.

Conclusão

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

1.270/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.
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André Quintão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.270/2010, apresentada por Marilda de Abreu Araújo, do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de Educação

solicitando a realização de concurso público para compor os quadros das escolas

estaduais participantes do Programa de Educação Profissional - PEP - e de ações de

capacitação para os docentes que atuam nessas instituições.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.274/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.274/2010, do Sr. Carlindo Dourado Souza, da

Câmara Municipal de Araçuaí, e outros, sugere a alteração da Ação 4208 - Rede Viva

Vida -, do PPAG - 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 8, 9 e 10/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outra proposta foi aglutinada por tratar de tema

semelhante, tem o objetivo de ampliar as metas físicas e financeiras da Ação 4208 -

Rede viva vida -, do Programa 044 - Regionalização - redes de atenção à saúde - nas

regiões Jequitinhonha-Mucuri e Central, a fim de beneficiar os Municípios de Araçuaí
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e Sarzedo com a construção de uma unidade do Centro Viva Vida - CVV.

A Ação Rede Viva Vida, da Secretaria de Estado de Saúde, tem por objetivo reduzir

a mortalidade infantil e materna no Estado. Para tanto, propõe a organização e o

fortalecimento da rede de assistência à saúde da mulher e da criança nos três níveis

de atenção. Na estrutura atual, cabe ao Município, por meio das unidades básicas de

saúde - UBSs -, das maternidades, das casas de apoio à gestante vinculadas às

maternidades e dos CVVs, oferecer a atenção de nível primário à saúde tanto da

mulher quanto da criança.

Os CVVs são direcionados para a oferta de atenção de nível secundário à saúde e

têm por objetivo organizar o atendimento especializado à mulher, nas áreas de saúde

sexual e reprodutiva, e à criança em condição de risco. Esses centros são

implantados nos Municípios-polo das microrregiões de saúde e devem atuar de

maneira integrada com as unidades de atenção de níveis primário e terciário.

O Município de Sarzedo integra a microrregião sanitária de Contagem. A Resolução

nº 1.150/2007, da Secretaria de Estado de Saúde, regulamenta o repasse de

incentivo financeiro complementar para o custeio do CVV nesse Município, e as

negociações para a sua implantação já estão em andamento. Por meio de um

convênio tripartite, determinou-se que as ações de competência da Ação Rede Viva

Vida serão executadas pela Maternidade Municipal de Contagem.

Considerando-se que o CVV tem alcance microrregional, sugerimos o envio de

requerimento à Secretária de Estado de Saúde solicitando o acompanhamento das

ações de atenção à saúde da mulher e da criança em Sarzedo e a orientação, no que

for necessário, para o aprimoramento da eficiência do serviço de saúde materno-

infantil oferecido nesse Município.

Araçuaí, por sua vez, é sede de microrregião sanitária, mas ainda não conta com

um serviço especializado de saúde materno-infantil. No entanto, segundo o

cronograma da SES, há previsão de implantação de um CVV nesse Município, o qual

inclusive já teria recebido incentivo financeiro com essa finalidade. Assim, tendo em

vista a necessidade da oferta do referido serviço para atender à demanda da região,

acolhemos a proposta em comento na forma de requerimento ao Prefeito Municipal

de Araçuaí solicitando informações sobre a situação da implantação do CVV no
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Município.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise na forma dos

requerimentos acima descritos.

Conclusão

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

1.274/2010 na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Carlin Moura - Ademir Lucas.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.274/2010, apresentada pelo Sr. Carlindo Dourado Souza e outros, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Saúde

solicitando o acompanhamento das ações de atenção à saúde da mulher e da criança

em Sarzedo bem como a orientação da população, no que for necessário, a fim de

melhorar a eficiência do serviço de saúde materno-infantil nesse Município.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.274/2010, apresentada pelo Sr. Carlindo Dourado Souza e outros, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Araçuaí

solicitando informações sobre a situação da implantação do Centro Viva Vida no

Município.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.275/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.275/2010, de autoria da Sra. Marilda de Abreu
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Araújo, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-

UTE-MG –, sugere alteração do Programa 033 – Poupança Jovem – do PPAG 2008-

2011, modificando o seu objetivo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 questão visa à alteração do objetivo do

Programa 033 – Poupança Jovem –, de modo a articulá-lo ao Programa 018 – Ensino

Médio Profissionalizante. O objetivo da proposta é, portanto, garantir que os alunos

participantes do Poupança Jovem tenham acesso gratuito aos cursos ofertados no

âmbito do Programa Ensino Médio Profissionalizante (ou Programa de Educação

Profissional – PEP).

Inicialmente, é necessário esclarecer que os cursos ofertados pelo Programa de

Educação Profissional são gratuitos, inclusive para os alunos participantes do

Poupança Jovem. Além disso, de acordo com o gerente do Programa Ensino Médio

Profissionalizante, Sr. Joaquim Gonçalves, esses alunos têm prioridade de matrícula

nos cursos ofertados pelo PEP.

É claramente perceptível a integração não apenas entre o PEP e o Poupança

Jovem, mas entre a maioria dos programas estruturadores da área de resultados

Protagonismo Juvenil. Além disso, embora a participação dos alunos da rede

estadual de ensino no PEP – incluídos aqueles beneficiados pelo Poupança Jovem –

não tenha caráter compulsório, aos alunos beneficiados pelo Poupança Jovem já são

disponibilizadas condições adequadas de acesso ao cursos do PEP.

No entanto, como forma de reforçar o que já vem sendo feito pela Secretaria de

Estado de Educação, opinamos pela aprovação da proposta em análise na forma de
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requerimento em que se solicita garantia de vagas no PEP aos alunos participantes

do Poupança Jovem e prioridade de matrícula desses estudantes nos cursos

ofertados pelo programa.

Conclusão

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

1.275/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.275/2010, apresentada pela Sra. Marilda de Abreu Araújo, do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE-MG –, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de Educação,

solicitando garantia de vagas no Programa de Educação Profissional - PEP - aos

alunos participantes do Poupança Jovem e prioridade de matrícula desses estudantes

nos cursos ofertados pelo programa.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.276/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.276/2010, de autoria da Sra. Ariane Marques

Leite, da Secretaria de Estado de Saúde – SES –, sugere a criação de ação

denominada Vida na melhor idade no Programa 044 – Regionalização - Redes de

atenção à saúde – do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 8, 9 e 10/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 denominada Vida na melhor idade no

Programa 044 – Regionalização - Redes de atenção à saúde – do PPAG 2008-2011,

com o escopo de implantar e manter equipe multiprofissional capacitada para a

atenção ao idoso comum, a fim de atender, com qualidade, à demanda de cuidados

secundários e terciários requerida por essas pessoas, observada a distribuição

territorial das redes de atenção à saúde no Estado.

O atendimento ao idoso na rede pública de saúde está organizado de forma a

promover sua descentralização e o fortalecimento das ações relacionadas à atenção

primária. Assim, o idoso é atendido primeiramente pela Equipe de Saúde da Família –

ESF – ou pela Unidade Básica de Saúde – UBS –, onde se acredita sejam resolvidos

85% dos casos.

Após esse atendimento, o paciente poderá ser encaminhado para os Núcleos

Regionais de Atenção ao Idoso (de abrangência microrregional) ou para os Centros

Mais Vida – CMVs – (de abrangência macrorregional) em casos predeterminados de

falha terapêutica, dúvida diagnóstica ou perfil de fragilização, que pressupõem que o

idoso se encontre em pelo menos uma das chamadas situações de risco definidas

nas Linhas-guia de Saúde do Idoso editadas pela Secretaria de Estado de Saúde -

SES.

Os pacientes são encaminhados aos CMVs pelas UBSs e passam por uma

avaliação completa e multifuncional, com profissionais de diversas áreas da saúde.

Feita essa avaliação, o CMV encaminha à UBS o Plano de Cuidados do Idoso,

documento elaborado em conjunto pelos profissionais do centro que contém todo o

diagnóstico do idoso. Caberá, portanto, às UBSs e às ESFs o tratamento e o

acompanhamento do idoso, conforme as informações e orientações contidas no

plano.

Considerando o atendimento prestado ao idoso nos três níveis de atenção à saúde

acima descritos, acreditamos que a ação que se pretende instituir por meio da
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proposta em análise já se encontra inserida no âmbito da competência das UBSs e

das ESFs. Dessa forma, opinamos pela sua aprovação na forma de requerimento à

SES, solicitando que as Equipes de Saúde da Família – ESFs – e outros profissionais

da área sejam capacitados para o atendimento do idoso comum.

Conclusão

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

1.276/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir - Ademir Lucas.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.276/2010, apresentada pela Sra. Ariane Marques Leite, da Secretaria de Estado de

Saúde – SES –, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao

Secretário de Estado de Saúde solicitando que as equipes de saúde da família –

ESFs – e outros profissionais da área sejam capacitados para o atendimento do idoso

comum.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.284/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.284/2010, de autoria da Sra. Ariane Marques

Leite, da Secretaria de Estado de Saúde – SES –, e outros, sugere a criação de ação

denominada Transporte de dependentes químicos, no Programa 002 - Saúde

integrada - Logística e apoio às redes de atenção – no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 8, 9 e 10/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-
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2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 denominada Transporte de dependentes

químicos, no Programa 002 – Saúde integrada - Logística e apoio às redes de

atenção – do PPAG 2008-2011, com a finalidade de implantar módulo de transporte

especial para atendimento dos dependentes químicos.

Em sua justificação, a autora da proposta alegou que o transporte dos dependentes

químicos é uma questão delicada, visto que é um problema comum às áreas de

saúde e de defesa social; apontando para a necessidade de implantação de um

módulo de transporte específico para esses pacientes.

Cumpre informar que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu – está

habilitado para atender aos casos de urgências psiquiátricas, inclusive de

dependência química. Assim, os profissionais estão aptos a acolher o paciente e

reconhecer seus sinais de gravidade; perceber a necessidade de acionar outros

atores no atendimento às urgências psiquiátricas quando houver risco para o paciente

ou para a equipe; adotar medidas terapêuticas no manejo dos pacientes agressivos

ou em síndrome de abstinência; e responsabilizar-se pelo encaminhamento

adequado do paciente quando a circunstância exigir recursos terapêuticos ou

diagnósticos inexistentes na unidade, mediante protocolos previamente pactuados e

reconhecidos. Uma escolta da Polícia Militar também poderá acompanhar o

transporte do dependente químico nos casos em que se fizer necessário.

Apesar de entendermos que a proposta é meritória, diante do cumprimento das

medidas mencionadas no transporte de dependentes químicos realizado pelo Samu,

acreditamos que não há necessidade de sua criação no PPAG 2008-2011.

Conclusão

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

1.284/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.
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André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir - Ademir Lucas.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.287/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.287/2010, da Sra. Marilza Fátima de Souza, da

entidade Arte e Saúde em Linhares, e outros, encaminha proposta de alteração da

Ação 4461 - Qualificação do artesanato mineiro -, 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 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outra proposta foi aglutinada por tratar de tema

semelhante, apresenta dois objetivos. O primeiro é acrescentar 10 unidades à meta

física e R$100.000,00 à meta financeira da Ação 4461 - Qualificação do artesanato

mineiro -, do Programa 157 - Promoção e desenvolvimento do artesanato em Minas

Gerais -, para promover a capacitação dos artesãos e dar apoio à realização de

feiras, na região da Mata. O segundo é fomentar a geração de emprego e renda para

a comunidade carente de Juiz de Fora, por meio de cursos de artesanato, da

aquisição de material e da promoção de feiras.

Cabe informar que a alteração da Ação 4461 já foi atendida pela Proposta de Ação

Legislativa nº 1.455/2010, que propõe alterar a mesma ação. A referida proposta, que

já previa o acréscimo de R$40.000,00 à meta financeira e 84 à meta física, para o

atendimento aos artesãos da região do Jequitinhonha-Mucuri, incorporou a proposta

de acréscimo de recursos nos mesmos valores para a Zona da Mata.

Desse modo, tendo em vista restar ainda um objetivo da proposta a ser atendido,
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qual seja a promoção de feiras de artesanato, propomos o envio de requerimento à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede - solicitando a

realização de feiras na Zona da Mata.

Conclusão

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

1.287/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Ademir Lucas - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.287/2010, apresentada pela Sra. Marilza Fátima de Souza, da entidade Arte e

Saúde em Linhares, e pela Sra. Inaina dos Santos Germanos, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico - Sede - solicitando sejam promovidas feiras de artesanato na Região da

Mata.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.296/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.296/2010, de Valdir Inácio Ferreira, da

Prefeitura Municipal de Araporã, “encaminha proposta de alteração do programa 40 -

Promoção e atração de investimentos estratégicos e desenvolvimento das cadeias

produtivas das empresas-âncoras - do PPAG 2008-2011 para ações fiscais para

atração de novas indústrias e estabelecimentos comerciais para o Município de

Araporã”.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

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

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta tem como finalidade atrair indústrias e estabelecimentos comerciais para

o Município de Araporã, por meio de incentivos fiscais. Segundo o autor, o Município

perde várias oportunidades de atrair empresas devido aos incentivos concedidos pelo

Estado de Goiás.

De acordo com informações disponíveis na página da Prefeitura do Município na

internet, Araporã reúne as condições necessárias para a instalação de grandes

investimentos. O Município está localizado na divisa com o Estado de Goiás, às

margens da BR-153 e da BR-452 e próximo à BR-365 e a Uberlândia e Itumbiara

(GO), polos do mercado atacadista e do setor agroindustrial. Araporã conta com

distrito industrial e aeroporto e, ainda, oito grandes usinas hidrelétricas nas suas

proximidades.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

requerimentos à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede - e à

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, a fim de que sejam realizados estudos

conjuntos, visando à atração de empresas para o Município de Araporã, por meio da

concessão de incentivos fiscais e outras medidas de estímulo à economia.

Conclusão

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

1.296/2010 na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.296/2010, apresentada pela Prefeitura Municipal de Araporã, requer a V. Exa., nos
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termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico - Sede -, solicitando sejam realizados estudos conjuntos com a Secretaria

de Estado de Fazenda - SEF -, com vistas a atrair empresas para o Município, por

meio da concessão de incentivos fiscais e outras medidas de estímulo à economia.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.296/2010, apresentada pela Prefeitura Municipal de Araporã, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -,

solicitando sejam realizados estudos conjuntos com a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico - Sede -, com vistas a atrair empresas para o Município,

por meio da concessão de incentivos fiscais e outras medidas de estímulo à

economia.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.301/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.301/2010, de autoria do Sr. Sergio Hirle de

Souza, da Espasso Conseg, sugere alteração da Ação 1128 - Implantação dos

núcleos de saúde e psicossocial nas unidades prisionais - do PPAG - 2008-2011,

modificando-se o produto, a unidade de medida, a finalidade, a regionalização e as

metas física e financeira.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 nº 1.301/2010 sugere a modificação da Ação 1128 -

Implantação dos núcleos de saúde e psicossocial nas unidades prisionais -,

alterando-se a finalidade de “assegurar o atendimento à saúde e psicossocial de

100% dos presos por meio da implantação dos núcleos de saúde e psicossocial em

todas as unidades prisionais” para “valorizar o profissional da área de saúde mental,

em especial os médicos psiquiatras, de forma a proporcionar o atendimento

qualificado à população prisional”. Segundo a justificativa da proposta, pretende-se

uma “maior valorização do profissional da área de saúde, com implantação do piso

salarial da categoria, compatível com o valor pago em instituições de saúde”. Assim,

a finalidade sugerida implicaria uma transformação total da ação, exigindo a

modificação de todos os outros atributos: produto, unidade de medida, regionalização

e metas física e financeira.

O PPAG é um instrumento de planejamento de médio prazo responsável por definir

o programa de trabalho do governo para um horizonte de quatro anos. É elaborado

com base em diretrizes fixadas pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI -, permitindo um alinhamento estratégico dos programas com os objetivos de

longo prazo do governo. Nele constam, detalhadamente, os atributos das políticas

públicas executadas, tais como metas físicas e financeiras, público-alvo, produtos a

serem entregues à sociedade, etc.

Embora meritório o objetivo da proposta em análise - a necessidade de maior

valorização do profissional da área de saúde, com implantação do piso salarial da

categoria, compatível com o valor pago em instituições de saúde -, a revisão do

PPAG não é o instrumento adequado para a implementação de política salarial de

servidores públicos. Dessa forma, opinamos pela rejeição da proposta em epígrafe.

Conclusão

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

1.301/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.303/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.303/2010, de Valdir Inácio Ferreira, da

Prefeitura Municipal de Araporã, e outros, encaminha proposta de 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 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta ora em análise, à qual outra proposta foi aglutinada por tratar de tema

semelhante, apresenta dois objetivos. O primeiro é a provisão de infraestrutura para o

Bairro Liberdade, no Município de Araporã. Segundo o proponente, o referido bairro

tem caracteres comercial e industrial e necessita de investimento em infraestrutura

para atração de investimentos.

O segundo objetivo é a construção de um anel rodoviário no Município de Limeira

do Oeste. Segundo o proponente, a construção do anel permitiria que a cana

produzida no Município seja processada pela usina local sem a necessidade de

trânsito de caminhões na cidade.

Os objetivos da proposta são adequados, por visarem à melhoria da infraestrutura

regional, o que possibilita a dinamização econômica e a melhoria da qualidade de

vida da população das áreas atendidas. Entretanto, as intervenções solicitadas

demandam estudos prévios de viabilidade técnica e financeira.

Assim, somos pelo acolhimento da proposta por meio de requerimento à Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, no que se refere
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ao primeiro objetivo, e ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -

DER-MG -, no que refere ao segundo.

Conclusão

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

1.303/2010 na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Duarte Bechir - Carlin Moura.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.303/2010, apresentada pela Prefeitura Municipal de Araporã, na audiência pública

de revisão do PPAG-2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, solicitando estudo de

viabilidade para provisão de infraestrutura urbana para o Bairro Liberdade, no

Município de Araporã.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.303/2010, apresentada pela Prefeitura Municipal de Araporã, na audiência pública

de revisão do PPAG-2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Departamento de Estradas de

Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, solicitando estudo de viabilidade de

implantação de anel viário em Limeira do Oeste.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.309/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.309/2010, de autoria da Sra. Clarise Fernandes

da Silva, da Clarosofia Núcleo Mundial – CNM –, sugere a criação de programa no

PPAG 2008-2011, destinado à qualificação profissional de jovens, adultos e idosos,

com transferência de renda.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 um programa no PPAG, com

transferência de renda, destinado à qualificação profissional de jovens, adultos e

idosos, por meio de parceria entre governo e organizações não governamentais.

O trabalho é um direito social constitucionalmente garantido, que possibilita ao

indivíduo manter sua subsistência e de sua família e promove sua inserção social. A

qualificação profissional contribui para o aumento da probabilidade de obtenção de

emprego e trabalho decentes e da participação em processos de geração de inclusão

social, redução da pobreza, combate à discriminação e diminuição da vulnerabilidade

das populações.

No Brasil, as ações de qualificação social e profissional são implementadas de

forma descentralizada, por meio de Planos Territoriais de Qualificação, em parceria

com Estados, Municípios e entidades sem fins lucrativos; de Projetos Especiais de

Qualificação, em parceria com entidades do movimento social e organizações não

governamentais; e de Planos Setoriais de Qualificação, em parceria com sindicatos,

empresas, movimentos sociais e governos municipais e estaduais. O objetivo dos

Planos Territoriais é atender demandas por qualificação identificadas com base na

territorialidade. Os Projetos Especiais, por sua vez, destinam-se ao desenvolvimento

de metodologias e tecnologias de qualificação social e profissional e os Planos
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Setoriais buscam o atendimento de demandas emergenciais, estruturantes ou

setorializadas de qualificação. Juntos, os Planos Territoriais, os Projetos Especiais e

os Planos Setoriais constituem o Plano Nacional de Qualificação – PNQ.

No PPAG, existe uma ação cuja finalidade é qualificar trabalhadores e jovens, de

modo a aumentar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho. É a Ação

4149 – Qualificação social e profissional –, do Programa Associado 117 – Política

pública de trabalho, emprego e renda. Em relação aos idosos, não há necessidade de

políticas públicas voltadas à sua qualificação profissional para o mercado de trabalho,

pois já são aposentados, pensionistas ou recebem o Benefício de Prestação

Continuada.

No que se refere à transferência de renda, já existem vários programas com esse

objetivo como o Bolsa Família, o Seguro Desemprego e o Benefício de Prestação

Continuada.

Diante do exposto, consideramos não haver necessidade de criação de um

programa específico para atender a pretensão manifestada na proposta em análise.

Dessa forma, opinamos pela rejeição desta proposta.

Conclusão

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

1.309/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Duarte Bechir - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.310/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.310/2010, de autoria da Sra. Sandra Mara

Albuquerque Bossio, do Centro pela Mobilização Nacional, e outros, sugere a criação

de ação no PPAG 2008-2011 denominada “Assistência à saúde dos profissionais do

sistema de defesa social”, com a finalidade de prestar atendimento médico e

psicossocial aos servidores do sistema de defesa social, com vistas à prevenção e ao

tratamento dos agravos oriundos da vitimização secundária a que estão submetidos.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de
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Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.310/2010 sugere a criação de ação no PPAG

2008-2011 denominada “Assistência à saúde dos profissionais do sistema de defesa

social”, com a finalidade de prestar atendimento médico e psicossocial aos servidores

do sistema de defesa social, com vistas à prevenção e ao tratamento dos agravos

oriundos da vitimização secundária a que estão submetidos.

A proposta em análise decorre da aglutinação de três sugestões apresentadas nos

eventos de revisão do PPAG, as quais gravitam sobre o mesmo tema: o atendimento

médico e psicossocial para os servidores do sistema de defesa social. É sabido que

os agentes públicos do sistema de defesa social atuam em um contexto de trabalho

altamente propenso à periculosidade e ao estresse. Nessas condições, tais

profissionais acabam por apresentar maior necessidade de atendimento médico e

psicossocial em virtude de doenças e danos decorrentes do trabalho, justificando a

necessidade de o Estado munir-se de ações com essa finalidade. No âmbito das

relações trabalhistas privadas, exige-se que o empregador estruture em sua empresa

o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.

O PCMSO é um programa médico de saúde ocupacional que visa a prevenir e

controlar a saúde dos funcionários, evitando que adoeçam ao exercer a função. O

PCMSO é regulamentado pela Norma Regulamentadora – NR – 7, que estabelece a

obrigatoriedade de elaboração e implementação desse programa por parte de todos

os empregadores e instituições que admitam empregados, com o objetivo de

promover e preservar a saúde desses trabalhadores.

Sobre esse tema, há no PPAG o Programa 773 – Programa preventivo em saúde

ocupacional –, cuja unidade responsável é a Secretaria de Planejamento e Gestão –
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Seplag –, órgão que coordena a política estadual de recursos humanos. O Programa

773, todavia, não apresenta estruturação adequada para o estabelecimento de uma

política de saúde ocupacional voltada para os servidores do sistema de defesa social.

Logo, faz-se necessário estudar uma política específica de saúde ocupacional para

esses servidores.

Tal providência, entretanto, exigirá um novo planejamento pelos órgãos do sistema

de defesa social, de modo que a especificidade de cada função dos servidores seja

compreendida e atendida adequadamente. Assim, sugerimos que a proposta em

epígrafe seja acolhida na forma de um requerimento de providências dirigido à

Secretaria de Estado de Defesa Social, à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao Corpo de

Bombeiros Militar, solicitando a estruturação de um PCMSO para os servidores do

sistema de defesa social.

Conclusão

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

1.310/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.310/2010, apresentada pela Sra. Sandra Mara Alburquerque Bossio, do Centro pela

Mobilização Nacional, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício à Secretaria de Defesa Social, à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao

Corpo de Bombeiros Militar solicitando a estruturação de um Programa de Controle

Médico de Saúde Ocupacional para os servidores do sistema de defesa social.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.311/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.311/2010, de Wilson Carlos de Lima, da
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Associação de Professores Públicos de Minas Gerais - Appmg -, sugere criação de

ação no PPAG - 2008-2011, denominada “Programa Escola viva, comunidade ativa

para os alunos do ensino médio profissionalizante”, com a finalidade de disponibilizar

aos alunos do ensino médio profissionalizante as atividades desenvolvidas no

Programa “Escola viva, comunidade ativa”.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 comento tem por objetivo criar uma ação que

estenda aos alunos do ensino médio profissionalizante as ações constantes no

Programa “Escola viva, comunidade ativa”. A proposta estabelece que o Triângulo,

para efeito de regionalização, terá a meta física de 16.740 alunos e a meta financeira

de R$1.500.000,00. A essa proposta foi aglutinada, por semelhança de conteúdo,

sugestão do mesmo autor de ação nova para contratar e capacitar profissionais para

atender ao Programa “Escola viva, comunidade ativa”, que será disponibilizado aos

alunos do ensino médio profissionalizante. Segundo o proponente, as ações seriam

relevantes para combater a evasão escolar e visariam à melhoria da oferta de

programas de inclusão social.

Em que pese às nobres intenções do autor, a proposta é inexequível. O Programa

“Escola viva, comunidade ativa” tem por objetivo tornar as escolas públicas mais bem

preparadas para atender às necessidades educativas das crianças e dos jovens mais

afetados pelos fenômenos da violência e da exclusão social, ou seja, é dirigida a

alunos em escolas situadas em áreas de risco. Esse objetivo não se coaduna com o

Programa “Ensino médio profissionalizante”, pois as escolas vinculadas ao PEP, tanto

as 23 do Estado quanto as credenciadas e conveniadas, não se encontram em área
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de risco.

Dessa forma, opinamos pela rejeição da proposta.

Conclusão

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

1.311/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.312/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.312/2010, do Sr. Flávio Antônio Bechir, da

Câmara Municipal de Campo Belo, sugere criação de ação no PPAG 2008-2011,

denominada Inclusão de alunos de Medicina do internato rural nas equipes de saúde

da família.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 9/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 denominada Inclusão de alunos de

Medicina do internato rural nas equipes de saúde da família, no Programa 049 –

Saúde em casa –, do PPAG 2008-2011, a fim de possibilitar o melhor atendimento

em saúde da população.

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais

em Unidades Básicas de Saúde – UBSs –, responsáveis pelo acompanhamento de

um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada.
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Essas equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação,

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde dessa

comunidade, no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços

comunitários como escolas, associações, centros de convivência e outros.

Cumpre informar que a contratação dos profissionais para atuar nas equipes de

saúde de família é de responsabilidade do Município, diretamente, ou por meio de

parcerias ou convênios com outros entidades.

O internato rural é uma modalidade de estágio de alguns cursos de graduação da

área da saúde. Com supervisão de docentes, os alunos de Medicina atuam na rede

de serviços do Município realizando atendimento ambulatorial, atividades médico-

assistenciais, ações de promoção da saúde como palestras e formação de grupos,

além de contribuir com a organização do sistema de saúde local. Em contrapartida, o

Município se compromete a oferecer o alojamento, a alimentação e o transporte

desses estudantes para as áreas da zona rural.

Tendo em vista que a inclusão de alunos de Medicina nas equipes de saúde da

família se faz por meio de um acordo firmado entre a instituição de ensino e o

governo municipal, julgamos que não é necessário criar uma ação no PPAG para

esse fim.

Dessa forma, considerando a inocuidade da proposta ora apresentada, opinamos

pela sua rejeição.

Conclusão

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

1.312/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir - Ademir Lucas.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.315/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.315/2010, do Sr. Ubiratã Pinto Cerqueira, do

Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais – Sinttel-MG –,

sugere a criação de ação no Programa 002 – Saúde integrada - Logística e apoio às
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redes de atenção –, do PPAG 2008-2011, a fim de implantar um “call center” para

atendimento e marcação de consultas de idosos e portadores de deficiência física.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 9/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 no Programa 002 – Saúde integrada -

Logística e apoio às redes de atenção –, do PPAG 2008-2011, para implantação de

um “call center” de atendimento e marcação de consultas de idosos e portadores de

deficiência física.

A Lei Federal nº 8.080, de 19/1/90, dita Lei Orgânica da Saúde, regula, para todo o

território nacional, as ações e os serviços de saúde executados pelo poder público e

pela iniciativa privada. Ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde – SUS –, esse

diploma legal estabelece a competência das três esferas de governo, dando ênfase à

descentralização dos serviços.

Nesse sentido, de forma geral, o Município é o principal responsável pela execução

das ações de saúde, com a cooperação técnica e financeira do Estado e da União.

Isso se justifica pelo fato de o Município ser a esfera mais próxima do cidadão e,

consequentemente, mais apta a fomentar o reconhecimento, a definição e a dinâmica

dos espaços locais, nos quais serão desenvolvidas ações sanitárias articuladas

visando à satisfação das necessidades de saúde e ao bem-estar da população

adscrita.

Assim, o Município tem autonomia para organizar seus serviços de saúde,

desenvolvendo ações no nível da atenção primária e referenciando os pacientes para

as unidades de média e alta complexidade quando não puder atender a esses casos.

Com relação à marcação de consultas no SUS, o Sistema Estadual de Regulação
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Assistencial, da Secretaria Estadual de Saúde, pretende, no curso de sua

implantação, regular, em cogestão com os Municípios, o acesso aos serviços

hospitalares e ambulatoriais de média e alta complexidade, de urgência/emergência e

eletivos credenciados ao SUS-MG. A lógica de atenção, portanto, é a seguinte: as

unidades básicas de saúde – UBSs – realizam o acolhimento do paciente, cuja

triagem será realizada pelo médico da própria unidade. Constatando-se a

necessidade de consulta especializada, o médico realizará o devido

encaminhamento, seja para um profissional credenciado no Município, seja para a

Central de Marcação de Tratamento Fora do Domicílio.

Considerando o modelo acima descrito, acreditamos que a proposta ora

apresentada é inoportuna, uma vez que vai contra a lógica de atuação do SUS em

Minas Gerais. A marcação de consultas é uma ação de responsabilidade do

Município, no âmbito da organização das UBSs, regulada pelo Estado. Dessa forma,

opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

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

1.315/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.321/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.321/2010, de autoria do Sr. Francisco Carlos

Pardini, da Associação dos Pescadores e Aquicultores de São Francisco de Sales,

encaminha proposta de alteração da Ação 4458 - Ações Urbanísticas Pontuais - 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 de novembro de 2010, em Itapagipe, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 construção e readequação de pontes no Município

de São Francisco de Sales. Segundo o proponente, as pontes existentes são de

madeira e precisam de uma estrutura mais adequada.

O desenvolvimento da infraestrutura de transportes é importante para se garantir

uma boa qualidade de vida para os cidadãos. Além disso, a provisão de infraestrutura

também facilita o desenvolvimento econômico, que acarreta diversos benefícios para

a população.

Entretanto, a construção e reforma de pontes necessita de estudo prévio que

analise sua viabilidade técnica e financeira. Assim, esta Comissão propõe o

acolhimento da proposta em análise na forma de requerimentos de estudo de

viabilidade à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana -

Sedru-, à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop -, bem como

à Prefeitura Municipal de São Francisco de Sales.

Conclusão

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

1.321/2010 na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Carlin Moura - Ademir Lucas.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.321/2010, apresentada pela Associação dos Pescadores e Aquicultores de São

Francisco de Sales, na audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício

à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -

solicitando a elaboração de estudos de viabilidade técnica para a construção e
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reforma de pontes naquele Município, no âmbito da Ação 4458 do PPAG.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.321/2010, apresentada pela Associação dos Pescadores e Aquicultores de São

Francisco de Sales, na audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício

à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop - solicitando a

elaboração de estudos de viabilidade técnica para a construção e reforma de pontes

naquele Município, no âmbito da Ação 1107 do PPAG.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.321/2010, apresentada pela Associação dos Pescadores e Aquicultores de São

Francisco de Sales, na audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício

à Prefeitura Municipal de São Francisco de Sales solicitando a elaboração de estudos

de viabilidade técnica para a construção e reforma de pontes naquele Município.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.325/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.325/2010, do Sr. Maurilio Carlos de Toledo, da

Câmara Municipal de Fronteira, e outros, sugere a alteração da Ação 2103 -

Transporte escolar - do Programa 233 - Cooperação Estado e Município na área

educacional - do PPAG - 2008-2011, de forma a disponibilizar R$300.000,00 para a

aquisição de veículo para efetuar o transporte escolar de estudantes do Município de
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Fronteira para o Município de São José do Rio Preto (SP).

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008- 2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 pauta tem por objetivo destinar recurso para o

Município de Fronteira adquirir veículo para o transporte escolar ao Município de São

José do Rio Preto (SP). A essa proposta foi anexada outra, cujo objetivo é criar ação

para aquisição de veículos para as escolas estaduais, com a finalidade específica de

serem utilizados em projetos extraescolares como excursões.

Os proponentes justificaram que o veículo utilizado no transporte dos estudantes

para o Município paulista tem mais de dez anos de uso, está em péssimas condições

e sua manutenção é cara; alegaram ainda que algumas instituições federais de

ensino tecnológico dispõem de transporte para uso extraescolar, o que permite aos

alunos participarem de excursões e programas de natureza cultural.

O MEC executa dois programas voltados ao transporte de estudantes: o Caminho

da escola e o Pnate, que visam atender alunos da zona rural. O Caminho da escola

foi criado pela Resolução nº 3, de 28/3/2007, e consiste na concessão de linha de

crédito especial para a aquisição, pelos Estados e Municípios, de ônibus, miniônibus

e micro-ônibus zero quilômetro e de embarcações novas. Essa resolução foi editada

considerando-se a necessidade de ampliar, por meio do transporte diário, o acesso e

a permanência dos alunos da educação básica transportados da zona rural dos

sistemas estadual e municipal. O Programa 233 - Cooperação Estado e Município na

área educacional - do PPAG - 2008-2011 tem por objetivo contribuir para os

Municípios que utilizam seus veículos para o transporte dos alunos da rede pública

estadual, localizados na zona rural.
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No Município de Fronteira há seis escolas públicas municipais, uma escola pública

estadual e uma escola particular. Estão sendo instalados ainda dois cursos técnicos

profissionalizantes, em parceria com o Estado. Segundo o Atlas da Secretaria de

Estado de Educação - SEE -, as matrículas desses níveis de ensino são suficientes

para atender a demanda do município. Portanto, ao que tudo indica, o veículo em

comento seria utilizado para transportar, para uma cidade do Estado de São Paulo,

alunos de ensino superior, o que contraria frontalmente o Programa 233, que atende

alunos do ensino fundamental e médio. Além disso, segundo a legislação pertinente,

o ensino superior deve ser concedido à população, prioritariamente, pela União.

Em que pesem os esforços empregados pelos três entes federados, o Estado e os

Municípios não contam com uma rede de transporte escolar que, de forma plena e

adequada, atenda aos alunos de suas redes de ensino. Adquirir, neste momento,

veículos que tenham por objetivo transportar alunos para desenvolverem atividade

extraescolar parece-nos, em princípio, um dispêndio financeiro sem justificação,

passível de ações legais por parte de entidades de classe, de conselhos municipais e

do Ministério Público Estadual.

Dessa forma, opinamos pela rejeição da proposta de ação legislativa em comento.

Conclusão

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

1.325/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.327/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.327/2010, de autoria do Sr. Antonio Neves de

Campos, da Associação de Apicultores de Juiz de Fora e Região, solicita recursos

para a formação de uma cooperativa regional de apicultura em Juiz de Fora e região.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que
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dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A formação de uma cooperativa de apicultura em Juiz de Fora certamente

contribuirá para o fortalecimento dessa atividade e, consequentemente, estimulará a

geração de emprego e renda na região. Contudo, por se tratar de empreendimento

privado que depende primeiramente da iniciativa dos produtores em reunir-se na

forma de associação ou cooperativa, a medida não é passível de ser incluída no

PPAG.

Ainda assim, vale destacar que, uma vez constituída a associação ou cooperativa, o

Estado poderá fornecer-lhe auxílio por meio da Ação 4057 - Fomento e apoio ao

cooperativismo e negócios coletivos -, cuja finalidade é fortalecer e consolidar os

negócios coletivos do Estado, em especial o cooperativismo e o associativismo, com

o objetivo de reduzir a informalidade, demonstrar as vantagens de atuar de forma

conjunta e contribuir para a profissinalização da gestão desses segmentos, que são

fontes de trabalho e renda e vetores de desenvolvimento socioeconômico.

Portanto, mesmo reconhecendo a importância de se implementarem políticas

públicas de apoio à apicultura e ao cooperativismo no Estado, somos levados a

rejeitar a proposta em exame.

Conclusão

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

1.327/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bachir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.328/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.328/2010, de autoria da Sra. Maria Emília da
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Silva, do Instituto de Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e

Cidadania, sugere a criação de ação no PPAG 2008-2011 denominada “Implantação

de núcleos de ensino para presos e egressos”, com a finalidade de garantir a oferta

de cursos com conteúdos relacionados aos direitos e garantias fundamentais para os

presos e os egressos do sistema prisional.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.328/2010 propõe a criação de ação no PPAG

2008-2011 denominada “Implantação de núcleos de ensino para presos e egressos”,

com a finalidade de garantir a oferta de cursos com conteúdos relacionados aos

direitos e garantias fundamentais para os presos e os egressos do sistema prisional.

A defesa dos direitos humanos é objeto de normas jurídicas e de acordos

internacionais, cujo cumprimento é fiscalizado, nas Américas, pela Corte

Interamericana e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgãos aos

quais o Brasil aderiu formalmente. Na Constituição Federal, o tema é tratado no Título

II, em que são enumerados os direitos inerentes ao homem, de remota inspiração na

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, do século XVIII, cuja versão atual é

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, editada em 1948, que se

tornou referencial para o arcabouço jurídico de todas as nações contemporâneas.

Apesar de todo esse esforço normativo, na prática diária vê-se uma agressão

constante a esses princípios e a banalização de todas as formas de violência contra

as pessoas. Somos cotidianamente informados sobre as condições degradantes a

que são submetidos os presos em alguns estabelecimentos penais, provocando,

assim, maior violência entre eles, gerando rebeliões e mortes. A implantação de
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cursos de direitos e garantias fundamentais para os presos e egressos, objeto da

proposta em análise, constitui demanda importante para a humanização do sistema

prisional. Entretanto, verificamos que essa medida pode ser encaminhada por meio

de apresentação de requerimento à Secretaria de Defesa Social solicitando que

avalie a possibilidade de garantir a oferta desses cursos nas unidades prisionais.

Conclusão

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

1.328/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.328/2010, apresentada pela Sra. Maria Emília da Silva, do Instituto de Promoção,

Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Defesa Social solicitando

providências para que seja garantida a oferta de cursos com conteúdos relacionados

aos direitos e garantias fundamentais para os presos e os egressos do sistema

prisional.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.331/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.331/2010, de autoria do Sr. Valdir Inácio

Ferreira, da Prefeitura Municipal de Araporã, encaminha proposta de alteração do

Programa 120 - Apoio ao fortalecimento da rede de cidades -, do PPAG 2008-2011,

para solicitação de linhas de crédito para construção e reforma das sedes

administrativas das prefeituras do Estado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher
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sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 à liberação de linhas de crédito para construção e

reforma das sedes administrativas das prefeituras do Estado. Conforme demonstram

a construção da Cidade Administrativa por parte do governo do Estado e as

progressivas medidas para centralização das unidades administrativas por parte da

Prefeitura de Belo Horizonte, a reformulação física dos prédios que servem à

administração pública tem sido justificada por resultar em maior eficiência do serviço

público.

A proposta em análise tem por objetivo permitir que prefeituras do Estado também

possam reformular sua estrutura física, com reforma ou construção de seus prédios-

sede. Dessa maneira, visa permitir que mais Municípios possam usufruir dos

benefícios que a reformulação dos prédios possibilita.

Considerando que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - possui

linhas de crédito para prefeituras para o financiamento de obras de infraestrutura

dentro do programa Novo Somma Infra, esta Comissão propõe o acolhimento da

proposta em análise na forma de requerimento de estudo de viabilidade ao BDMG.

Conclusão

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

1.331/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1.331/2010, apresentada pela Prefeitura Municipal de Araporã, na audiência pública

de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG - solicitando a elaboração de estudo de viabilidade técnica sobre a

utilização de recursos do programa Novo Somma Infra para construção e reforma das

sedes administrativas das prefeituras do Estado, bem como para liberação dos

recursos para esse fim, caso aplicável.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.335/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.335/2010, de Carlindo Dourado Souza, da

Câmara Municipal de Araçuaí, encaminha sugestão de alteração do Programa 48 –

Saneamento básico: mais saúde para todos –, do PPAG 2008-2011 para fiscalizar os

serviços de esgotamento sanitário nos Municípios onde já foram executados ou estão

em andamento.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 pleiteia a fiscalização dos serviços de esgotamento

sanitário nos Municípios onde já foram executados ou estejam em andamento. Em

sua justificação, o autor afirma que, segundo a empresa que está executando as

obras de esgotamento sanitário em Araçuaí, os recursos já acabaram, e ainda faltam

mais de 40% das obras para finalizar.

Na audiência pública da Comissão de Participação Popular do dia 8/11/2010, o
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representante da empresa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste

de Minas Gerais S.A. – Copanor – esclareceu que várias obras foram executadas

naquela região por força de convênios e contratos anteriores sob responsabilidade de

outros órgãos, com aplicação de recursos oriundos de outras fontes, como, por

exemplo, do Pró-Água, não sendo de responsabilidade da Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa - MG ou da Copanor.

Entende-se que a fiscalização de que trata a proposta, quanto às obras e aos

serviços de esgotamento sanitário, é de competência do Município e da empresa

concessionária dos respectivos serviços, não sendo um tópico específico para ações

do PPAG.

Conclusão

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

1.335/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.346/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.346/2010, da Sra. Maria da Consolação Faria,

do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e outros, sugere

modificação da Ação 4360 - Atendimento aos adolescentes em conflito com a lei em

cumprimento de medida de semiliberdade -, com alteração da regionalização e

ampliação de metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 nº 1.346/2010 tem por objetivo alterar a Ação 4360

do PPAG, que trata dos casos de aplicação de medida de semiliberdade a

adolescentes em conflito com a lei. A proposta resulta da aglutinação de duas

sugestões: a inclusão das regiões Jequitinhonha-Mucuri e Centro-Oeste na

regionalização da ação, assim como a ampliação do número de vagas disponíveis na

rede estadual de atendimento, o que implica acréscimo nas metas físicas e

financeiras.

As medidas sugeridas na proposta são importantes para a política de atendimento à

criança e ao adolescente, além de possuírem conexão clara com a política de defesa

social, já que o tratamento do adolescente em conflito com a lei constitui ação

preventiva contra eventuais situações de violência e criminalidade futuras. O

crescimento do número de vagas é, assim, necessidade da política pública em

questão, sendo certo, aliás, que em 2010 houve significativa ampliação do número de

vagas para medidas de semiliberdade, especialmente na região central.

Trata-se, então, de tornar compatíveis demanda e possibilidade de ação

governamental. O aumento de metas reivindicado na proposta deve ser

acompanhado de suficiente fonte de recursos, o que, por sua vez, só pode ser

mensurado se forem consideradas as especificidades regionais e as peculiaridades

de cada público a ser atendido, mediante prévio estudo.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

requerimento, cujo escopo será a solicitação de estudo de verificação de demanda à

Secretaria de Estado de Defesa Social, para fins de implantação de unidades de

semiliberdade nas regiões Jequitinhonha-Mucuri e Centro-Oeste.

Conclusão

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

1.346/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.346/2010, apresentada pela Sra. Maria da Consolação Faria, do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social solicitando a realização

de estudos para verificação da demanda de vagas em unidades destinadas ao

cumprimento de medidas de semiliberdade por adolescentes em conflito com a lei,

nas regiões Jequitinhonha-Mucuri e Centro-Oeste do Estado, com vistas à

implantação de novas unidades nas citadas regiões.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.350/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.350/2010, do Sr. Francisco Carlos Pardini, da

Associação dos Pescadores e Aquicultores de São Francisco de Sales, encaminha

proposta de alteração da Ação 4147 - Criação de pequenos animais - piscicultura -,

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 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 solicita o fortalecimento da Ação 4147- Criação de

pequenos animais -, constante - do PPAG - 2008-2011, na região do Triângulo

Mineiro, por meio do aumento de metas físicas e financeiras, com o objetivo de

desenvolver a piscicultura. Em sua justificação, o proponente alega que a região do

Triângulo receberá um frigorífico de pescado, no Município de Uberaba, a ser
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instalado com verbas do Ministério da Pesca. Além disso, segundo o autor, a região

possui aptidão para a atividade, em virtude do clima e da presença de corpos de água

e produtores interessados.

A Ação 4147 tem como finalidade incentivar a produção de pescado em tanques-

redes como alternativa de ocupação e renda para agricultores e jovens rurais. A ação

está inserida no Programa 028 - Minas sem Fome -, que objetiva 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 a gestão e controle social dos conselhos municipais

de desenvolvimento comunitário - CMDRs.

Cabe observar que, no acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº 1.455/2010,

de autoria da mesma entidade, foi proposta a alteração da Ação 4472 - Ações

estratégicas para cadeias produtivas e arranjos produtivos locais, do Programa 195 -

Consolidação das cadeias produtivas - Minas do princípio ao fim -, do PPAG - 2008-

2011, com o objetivo de destinar recursos para o incentivo à cadeia produtiva da

piscicultura no Triângulo Mineiro.

Desse modo, por considerar a alteração na ação acima referida mais adequada

para o incentivo da piscicultura na região do Triângulo, entendemos não ser

necessário propor outra alteração do PPAG com esse objetivo. Cabe ainda sugerir o

envio de requerimento à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais - Emater-MG -, com o objetivo de informar a instalação do

frigorífico de pescado e solicitar apoio técnico.

Conclusão

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

1.350/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1.350/2010, apresentada pela Associação dos Pescadores e Aquicultores de São

Francisco de Sales, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -

Emater-MG - informando sobre a instalação de frigorífico de pescado no Triângulo

Mineiro, com recursos do Ministério da Pesca e Aquicultura, e solicitando apoio

técnico, com vistas a desenvolver o potencial da região para a piscicultura.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.353/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.353/2010, do Sr. Anderson Alcântara Silva

Melo, sugere a criação de ação no PPAG - 2008-2011 denominada “Qualificação na

investigação por meio de sistema automatizado de identificação humana para

impressões digitais”, com a finalidade de promover a automatização da identificação

datiloscópica, com vistas à melhoria da identificação civil e criminal de indivíduos, à

modernização da emissão de carteiras de identidade, bem como das investigações.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.353/2010 propõe a criação de ação no PPAG

2008-2011 denominada “Qualificação na investigação por meio de sistema

automatizado de identificação humana para impressões digitais”, com a finalidade de

promover a automatização da identificação datiloscópica, com vistas à melhoria da

identificação civil e criminal de indivíduos, à modernização da emissão de carteiras de

identidade, bem como das investigações.
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A modernização da identificação civil e criminal no Estado, objeto da proposta em

análise, constitui demanda considerada importante para a melhoria do desempenho

da polícia judiciária estadual. Nessa perspectiva de informatização do banco de

dados da Polícia Civil, consta, no PPAG vigente, a Ação 1019 - Sistema automático

de identificação datiloscópica -, cuja finalidade é “promover a automatização da

identificação datiloscópica, com vistas à melhoria da identificação civil e criminal de

indivíduos e a modernização da emissão de carteiras de identidade”. Essa ação,

todavia, foi excluída no projeto de revisão do PPAG 2008-2011, com a justificativa,

apresentada pelo governo, de “redefinição de prioridades”.

Considerando que o governo, em um juízo de conveniência e oportunidade, optou

por redefinir prioridades acerca do tema, a proposta em análise, em que pese seu

caráter meritório, ficou prejudicada.

Lembramos, todavia, que outras organizações públicas, como a Justiça Eleitoral,

têm projetos próprios de automatização da identificação datiloscópica de todos os

brasileiros. Dessa forma, à luz do princípio da eficiência, pode-se vislumbrar como

positiva a suspensão do projeto de modernização da identificação civil e criminal no

Estado, uma vez que esse poderá ser retomado futuramente, por exemplo, por meio

de convênios entre o Estado e a Justiça Eleitoral, com a integração de dados e,

consequentemente, com a economia de recursos públicos.

Conclusão

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

1.353/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.356/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.356/2010, da Sra. Maria da Consolação Faria,

do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, sugere modificação

da Ação 4301 – Implementação do plano de desenvolvimento pedagógico e

institucional - Ensino fundamental – do PPAG 2008-2011, com ampliação de metas.
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A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.356/2010 tem por objetivo alterar a

regionalização da Ação 4301 – Implementação do plano de desenvolvimento

pedagógico e institucional - Ensino fundamental –, apresentada no projeto de revisão

do PPAG para o exercício de 2011. Nos termos da proposta, o programa Escola viva

e comunidade ativa seria ampliado, de modo a atingir mais seis escolas, localizadas

na região Centro-Oeste do Estado, que totalizaria 21 unidades atendidas com o

programa. Essa ampliação incidiria sobre escolas das regiões urbanas periféricas, e

sua eventual incorporação no planejamento plurianual implicaria alterações nas

metas física e financeira da aludida ação.

A proposta enfrenta demanda relevante, já que o programa Escola viva e

comunidade ativa é dos mais importantes meios utilizados pelo Estado para a

prevenção de situações de violência e criminalidade, na medida em que contribui

para melhores relações entre escola e comunidade e para a inclusão social dos

alunos carentes.

Trata-se, contudo, de intervenção que incide sobre programa cuja ordem de

prioridades e atendimentos já se encontra bem delimitada, cabendo certa parcimônia

em sua abordagem. Necessita, pois, de estudos mais aprofundados, o que exige a

aprovação de requerimento reivindicando da Secretaria de Estado de Educação

estudos de viabilidade para a expansão do programa, pressuposto para uma ação

mais contundente no planejamento e orçamento.

A proposta deve, então, ser acolhida na forma do indigitado requerimento,

reconhecendo-se sua importância e a necessidade de ampliação do programa Escola
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viva e comunidade ativa.

Conclusão

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

1.356/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.356/2010, apresentada pela Sra. Maria da Consolação Faria, do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Educação solicitando a realização de

estudos de viabilidade da expansão, na região Centro-Oeste do Estado, do Programa

055 – Escola viva e comunidade ativa – do PPAG 2008-2011.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.360/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.360/2010, da Sra. Ana Lúcia de Souza

Carvalho, da Associação Eclética de Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e

Região Metropolitana, e outros, sugere a criação das seguintes ações no PPAG -

2008-2011: “Formação de turmas de alfabetização e escolarização de idosos”;

“Formação de profissionais para a alfabetização de adultos idosos em comunidades e

aglomerados”; “Implantação de turmas especiais para alfabetização de idosos”.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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

Fruto da aglutinação de sugestões com objeto similar apresentadas nas audiências

regionais de revisão do PPAG para o exercício 2011, a Proposta de Ação Legislativa

em análise visa à criação de turmas específicas para idosos na modalidade de

Educação de Jovens e Adultos - Eja - e à formação de professores para alfabetização

de idosos.

A Constituição Federal delega à União competência privativa para legislar sobre as

diretrizes e bases da educação nacional; portanto, somente este ente federado pode

criar ou extinguir níveis ou modalidades de ensino. Além da criação de modalidade de

ensino fugir das competências atribuídas aos Estados na educação, ela também não

guarda relação com os objetivos do PPAG.

Embora a sugestão de criar o nível de ensino não tenha condições de prosperar, é

essencial que as instituições de educação de jovens e adultos disponham de recursos

didáticos, espaços físicos e horários de aulas adequados às especificidades dos

idosos.

Por sua vez, a formação e a capacitação de docentes, independente do nível ou da

modalidade de ensino, é fundamental para a melhoria da qualidade da educação.

Considerando-se as especificidades do público idoso, é de extrema importância que

os profissionais que atuam na EJA detenham as competências e habilidades

necessárias para lidar com esse tipo de público.

Como não é possível atender à proposta em sua forma original, opinamos pelo seu

acolhimento por meio de requerimento à Secretaria de Estado de Educação, em que

se solicita análise sobre a viabilidade de criação de programa de capacitação de

profissionais da Educação de Jovens e Adultos ou a adequação dos programas de

capacitação mantidos pela Secretaria ao público idoso, e a adequação dos recursos

didáticos, espaços físicos e horários de aulas às especificidades dos idosos.

Conclusão

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

1.360/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.
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Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.360/2010, apresentada por Ana Lúcia de Souza Carvalho, da Associação Eclética

de Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e Região Metropolitana; e outros,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado

de Educação, solicitando análise sobre a viabilidade de criação de programa de

capacitação de profissionais da Educação de Jovens e Adultos ou adequação dos

programas de capacitação mantidos pela Secretaria ao público idoso, e a adequação

dos recursos didáticos, espaços físicos e horários de aulas às especificidades dos

idosos.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.364/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.364/2010, da Sra. Michelle Guimarães

Carvalho, do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região

Metropolitana - Sintram-, encaminha proposta de alteração da Ação 1165 - Obras de

Infraestrutura Urbana na RMBH - do PPAG - 2008-2011 para investimento no sistema

viário de Belo Horizonte e Região Metropolitana, priorizando o transporte coletivo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 disponibilidade de transporte público de qualidade é um importante fator para

uma boa qualidade de vida. A oferta de transporte público reduz a utilização de

veículos particulares, muitas vezes utilizados por apenas uma pessoa, contribuindo

para que haja menos congestionamento, além de reduzir o consumo de combustíveis

fósseis e a emissão de poluentes. Além disso, o transporte coletivo é, para importante

parcela da população, o único meio de deslocamento.

A proposta ora em análise visa promover o investimento no sistema viário de Belo

Horizonte e Região Metropolitana, de forma a priorizar o transporte coletivo.

Entretanto, a proponente não especifica nenhuma medida ou necessidade de

intervenção no sistema viário, o que impossibilita a transformação da demanda em

emenda ao PPAG.

Considerando-se a importância da matéria, porém, é razoável acolher a demanda

apresentada sob forma de requerimentos à Empresa de Transportes e Trânsito de

Belo Horizonte - BHTrans - e à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana

de Belo Horizonte - Agência RMBH.

Conclusão

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

1.364/2010 na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.364/2010, apresentada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros

da Região Metropolitana - Sintram -, na audiência pública de revisão - do PPAG -

2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte -

BHTrans - solicitando investimentos no sistema viário da RMBH de forma a priorizar o

transporte coletivo.
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André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.364/2010, apresentada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros

da Região Metropolitana - Sintram -, na audiência pública de revisão - do PPAG -

2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte - Agência RMBH - solicitando investimentos no sistema viário da RMBH, de

forma a priorizar o transporte coletivo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.371/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.371/2010, de autoria da Sra. Maria da

Consolação Faria, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,

sugere alteração da Ação 1183 – Fica vivo - Controle de homicídios na faixa etária de

12 a 24 anos –, do PPAG 2008-2011, modificando-se a regionalização, com

redistribuição das metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.371/2010 sugere alteração da Ação 1183 –

Fica vivo - Controle de homicídios na faixa etária de 12 a 24 anos –, do PPAG 2008-
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2011, modificando-se a regionalização, com redistribuição das metas físicas e

financeiras.

O programa de controle de homicídios Fica vivo, sob responsabilidade da

Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -, é direcionado aos jovens de 12 a 24

anos em situação de risco social e residentes nas áreas com maior índice de

criminalidade do Estado. O programa foi criado com base em estudos realizados por

um grupo instituído por iniciativa do Centro de Estudos em Criminalidade e

Segurança Pública - Crisp - da UFMG, tendo como fundamento o resultado de uma

pesquisa que apontou crescimento do número de homicídios em Belo Horizonte na

década de 1990. O grupo foi constituído por membros das Polícias Civil e Militar e do

Ministério Público, por Juízes, pesquisadores e técnicos da Coordenadoria de

Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte.

O Fica vivo é estruturado em dois pilares fundamentais: a Intervenção Estratégica,

grupo formado por órgãos judiciários e públicos para a implantação e avaliação das

ações, e a Proteção Social, grupo representante da comunidade que apresenta seus

problemas e possíveis soluções.

O programa foi implantado tendo como área piloto o Morro das Pedras, em

decorrência da elevada taxa de homicídios na região. Em 2003, o programa foi

institucionalizado pelo governo do Estado, passando a ser responsabilidade da

Superintendência de Prevenção à Criminalidade da Seds.

A proposta em análise solicita a inclusão da região Centro-Oeste na Ação 1183,

visando à implantação do programa Fica vivo nos Municípios dessa região para

atender os jovens em situação de risco. Entretanto, verificamos que os critérios para

a inclusão de uma região no Fica vivo são baseados nos índices de criminalidade e

de homicídios nos Municípios.

Dessa forma, diante da relevância da solicitação, entendemos que a proposta deve

ser acolhida na forma de apresentação de requerimento de pedido de providências à

Secretaria de Defesa Social.

Conclusão

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

1.371/2010 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.371/2010, apresentada pela Sra. Maria da Consolação Faria, do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

realização de estudos com vistas a viabilizar a implantação do programa Fica vivo na

região Centro-Oeste do Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.375/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n.º 1.375/2010, de autoria da Sra. Flávia Ivar de

Souza, da entidade Espaço Sonoro, encaminha proposta de alteração da Ação 4323 -

Estruturação do turismo - 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 utilização da tecnologia QR Code em pontos

turísticos do Estado. Essa é uma tecnologia que permite que aparelhos celulares

recebam informações históricas e culturais sobre locais visitados. As informações
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poderiam também ser transferidas por meio do protocolo “bluetooth”, utilizado em

diversos aparelhos portáteis além dos celulares, como em “notebooks”. Segundo a

proponente, essa seria uma forma de divulgar e valorizar o patrimônio cultural e

turístico mineiro.

A infraestrutura de atendimento ao turista ainda está sendo organizada no Estado.

Além disso, Minas Gerais receberá grande número de visitantes devido aos grandes

eventos esportivos a serem realizados nos próximos anos, como a Copa de 2014.

Assim, torna-se importante prover o maior suporte possível ao turista que visita o

Estado. A tecnologia citada pela proponente serviria para complementar as

informações disponíveis por meio de guias de turismo e sítios eletrônicos, por

exemplo.

É necessário, porém, estudo que detalhe os custos e os requisitos tecnológicos

necessários para a instalação do referido sistema. Dessa forma, opinamos pelo

acolhimento da proposta em análise na forma de requerimentos a serem enviados à

Secretaria de Estado de Cultura e Secretaria de Estado de Turismo para estudo da

tecnologia e análise da viabilidade de atendimento.

Conclusão

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

1.375/2010 na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.375/2010, da entidade Espaço Sonoro, na audiência pública de revisão do PPAG

2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Cultura solicitando estudo da

tecnologia QR Code e análise da viabilidade de sua instalação em locais de

relevância turística e cultural de Minas Gerais.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.375/2010, da entidade Espaço Sonoro, na audiência pública de revisão do PPAG

2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Turismo solicitando estudo da

tecnologia QR Code e análise da viabilidade de sua instalação em locais de

relevância turística e cultural de Minas Gerais.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.378/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.378/2010, de autoria da Sra. Beatriz de

Carvalho Teixeira Werneck, encaminha proposta de alteração da Ação 4444 -

Promoção do Artesanato Mineiro -, do PPAG - 2008-2011, para a construção de um

centro para promoção do artesanato em Leopoldina equipado com maquinário,

matéria-prima e veículo para transporte da produção, contando, ainda, com uma feira

para exposições e comercialização dos produtos.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 a construção de um centro para promoção do

artesanato em Leopoldina, de forma a permitir a complementação da renda das

famílias de baixa renda do Município, evitando situações de vulnerabilidade social de
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jovens.

Consideramos, no entanto, que o intuito da proposta já está atendido pela Proposta

de Ação Legislativa nº 1.287/2010. A referida proposta sugere o envio de

requerimento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -

solicitando a realização de feiras de artesanato na Zona da Mata, o que possibilita

estimular a atividade na região e beneficiar a sua população de baixa renda.

Desse modo, tendo em vista a perda de objeto da proposta, somos levados a opinar

por sua rejeição.

Conclusão

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

1.378/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.382/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.382/2010, de José Renato de Souza, da

Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas, encaminha proposta de criação de

ação no PPAG- 2008-2011, denominada Revisão de Entrocamentos, Trevos, etc.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 uma ação, no âmbito do Programa 038 -

PROMG Pleno Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de

Minas Gerais, com o objetivo de se fazer uma revisão das condições de segurança
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dos entroncamentos e dos trevos nas rodovias estaduais.

Na área de resultado “Logística de Integração e Desenvolvimento” do PPAG - 2008-

2011 existe o programa 057 - Programa de Aumento da Capacidade e Segurança dos

Corredores de Transporte. O programa tem como objetivo melhorar a segurança nos

corredores de transporte e aumentar a capacidade das rodovias, tendo como unidade

responsável por sua gestão o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais.

Entendemos que o objetivo do proponente já está atendido nos objetivos do

programa 057, especialmente na Ação 1158 - Adequação e Aumento da Capacidade

Viária, que tem como finalidade melhorar o nível de serviço e segurança das

rodovias, através da execução de projetos de engenharia, intervenções e obras de

aumento da capacidade viária. Sendo assim, opinamos pela rejeição da proposta em

análise.

Conclusão

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

1.382/2010.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.390/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.390/2010, de autoria da Sra. Marilda de Abreu

Araújo, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-

UTE –, e outros, sugere a alteração da Ação 1024 – Melhoria da infraestrutura física,

mobiliário e equipamentos escolares – ensino fundamental – do Programa 030 –

Novos padrões de gestão e atendimento da educação básica – do PPAG 2008-2011,

modificando o texto da finalidade, a regionalização e as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 principal ampliar as metas

físicas e financeiras da Ação 1024, de forma a alcançar 100% das escolas de ensino

fundamental. A essa proposta foi anexada sugestão apresentada pelas mesmas

autoras, em razão de estarem propondo o mesmo percentual para a Ação 1109, que

dispões sobre o ensino médio. Segundo as proponentes, essas ações atendem

apenas uma parcela das escolas dos ensinos fundamental e médio, quando todas as

unidades de ensino deveriam, prontamente, ser atendidas.

Conforme se depreende do PPAG para o ano de 2011, aproximadamente 20% das

escolas serão atendidas e as melhorias são sistêmicas, conforme as demandas

apresentadas. Para os anos subsequentes, há uma previsão de aumento das metas

físicas e financeiras das Ações 1024 e 1109, que estão separadas apenas para efeito

de organização, mas são executadas conjuntamente, já que as escolas de ensino

fundamental e médio do Estado ocupam, normalmente, os mesmos espaços físicos.

Assim, a melhor maneira de atender as proponentes será aprovando a proposta em

análise na forma de um requerimento dirigido à Secretária de Estado de Educação

solicitando especial atenção a essas ações e o aumento de investimentos a elas

destinados.

Conclusão

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

1.390/2010, na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.390/2010, apresentada pela Sra. Marilda de Abreu Araújo, do Sindicato Único dos
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Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, e outros, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de

Educação solicitando especial atenção à Ação 1024 – Melhoria da infraestrutura

física, mobiliário e equipamentos escolares – ensino fundamental – e à Ação 1109 –

Melhoria da infraestrutura física, mobiliário e equipamentos escolares – ensino médio

–, do Programa 030 – Novos padrões de gestão e atendimento da educação básica –

do PPAG 2008-2011, com aumento dos investimentos destinados a elas.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.395/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.395/2010, da Sra. Dinéia Aparecida

Domingues, do Fórum Mineiro de Educação Infantil, e outros, sugere a alteração no

Programa 180 – Melhoria do ensino médio – do PPAG 2008-2011, modificando os

indicadores da área de resultado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 que seja alterado o indicador do Programa 180 - Melhoria do

ensino médio -, da área de resultado Educação de Qualidade, de modo a incluir os

resultados dos Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb - e do Exame

Nacional do Ensino Médio - Enem - como parâmetro de verificação desigualdades

regionais e possibilitar melhor enfrentamento das disparidades entre as regiões do

Estado.

Atualmente o Programa 180 é avaliado apenas pela taxa de atendimento do ensino
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médio, ou seja, o único critério considerado na sua avaliação é quantitativo - o

número de matrículas desse nível de ensino. De acordo com a proposta legislativa

em análise, o programa seria avaliado também por critérios qualitativos, aferindo-se o

desempenho e a aprendizagem dos alunos.

Embora a avaliação qualitativa do programa seja uma pretensão pertinente, a

alteração do indicador no último ano de vigência do PPAG interromperia a

padronização dos resultados da série quadrienal, prejudicando sua avaliação até

agora. Não nos parece, portanto, viável ou desejável que seja alterado o indicador

neste momento.

Dada a relevância da matéria, contudo, somos pelo acolhimento da proposta de

ação legislativa em análise na forma de requerimento à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - Seplag -, solicitando que os índices de proficiência média do

ensino médio aferidos no Programa de Avaliação da Educação Básica - Proeb -,

sejam incluídos como indicadores de futuros programas que tratarem do ensino

médio, no próximo PPAG.

Conclusão

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

1.395/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.395/2010, apresentada pela Sra. Dinéia Aparecida Domingues, do Fórum Mineiro

de Educação Infantil, e outros, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão requerimento solicitando que os

índices de proficiência média do Ensino Médio aferidos no Programa de Avaliação da

Educação Básica – Proeb, sejam incluídos como indicadores de futuros programas

que tratarem do ensino médio, no próximo PPAG.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.401/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.401/2010, de autoria do Sr. Valdir Inácio

Ferreira, da Prefeitura Municipal de Araporã, encaminha sugestão de alteração da

Ação 3011 - Construção, reforma e reforço das redes de média e baixa tensões -, do

PPAG 2008-2011, para instalar iluminação pública no Bairro Primavera, no Município

de Araporã.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 solicita a instalação de iluminação pública no Bairro

Primavera, no Município de Araporã. Em sua justificação, o autor alega que esse

bairro, apesar de estar sendo rapidamente ocupado, ainda tem pontos sem

iluminação.

Não há como incluir essa proposta no PPAG, pois se trata de uma demanda local,

envolvendo serviços de iluminação de vias públicas prestados pela Companhia

Energética de Minas Gerais - Cemig - ao Município. Contudo, sugerimos aprová-la na

forma de requerimento solicitando providências à Cemig para a solução do problema.

Conclusão

Em face do exposto, acolhemos a Proposta de Ação Legislativa nº 1.401/2010, por

meio do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.401/2010, apresentada pelo Sr. Valdir Inácio Ferreira, da Prefeitura Municipal de

Araporã, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao

Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - solicitando

providências com vistas à instalação de iluminação pública em todo o Bairro

Primavera, no Município de Araporã.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.404/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.404/2010, do Sr. Renato Januário Santos,

encaminha sugestão de criação de ação no PPAG - 2008-2011 denominada “Isenção

de taxa de iluminação para os clubes de futebol amador”, com a finalidade de

prevenir situação de risco social para os praticantes de futebol amador.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual e Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 solicita a isenção da taxa de iluminação para os clubes de

futebol amador utilizando recursos da Ação 4166 - Campos de luz. Argumenta o

proponente que a iluminação dos campos de futebol tem o condão de prevenir

situação de risco social para os praticantes de futebol amador.

A Ação 4166 se presta à revitalização dos campos de futebol, incluindo os de

futebol amador, o que inclui a sua iluminação. Isso nos mostra que o Estado, por
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meio da Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude - Seej -, valoriza a prática

esportiva feita em locais adequados e com infraestrutura necessária.

Assim, vemos que, apesar de existir no âmbito do planejamento do Estado ação

voltada para a iluminação dos campos de futebol, não se deve incluir, em seu bojo,

isenção da taxa cobrada por esse serviço. Isso porque não cabe ao PPAG tratar de

isenções de tributos, matéria reservada à lei.

Dessa forma, embora meritória a proposta, opinamos pela sua rejeição.

Conclusão

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

1.404/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.405/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.405/2010, de autoria do Sr. Virgílio Furtado da

Costa, da Associação dos Municípios do Vale do Paraibuna - Ampar -, encaminha

proposta de alteração da Ação 4139 - Elaboração de projeto de engenharia - 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 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 como objetivo a construção de ponte sobre o Rio Preto,

no Município de Rio Preto.
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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 aquele Estado. Para

realização de uma obra de tamanha magnitude, é também imprescindível a

realização de um estudo sobre a viabilidade da obra. Dessa forma, acolhemos a

proposta em exame na forma de 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 e para

que sejam realizados estudos sobre a viabilidade do projeto.

Conclusão

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

1.405/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.405/2010, apresentada pelo Sr. Virgílio Furtado da Costa, da Associação dos

Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna, na audiência pública de revisão do

PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
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Gerais – DER-MG – solicitando 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, além de um estudo sobre a viabilidade

técnica e financeira do projeto supracitado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.406/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.406/2010, de Marilda de Abreu Araújo, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -, e

outros, sugere a alteração de Programa 030 - Novos padrões de gestão e

atendimento da educação básica - do PPAG - 2008-2011, de forma a separar os

padrões de gestão e de atendimento, acarretando, consequentemente, a criação de

um novo programa e a modificação do programa remanescente.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

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

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 comento tem por objetivo desmembrar o

Programa 030, que resultaria em dois programas na educação básica: um novo, que

estabelecesse os padrões de gestão, e o remanescente, que desse novos padrões de

atendimento. Segundo as autoras, o Poder Executivo tem destinado,

sistematicamente, mais recursos para a gestão do que para o atendimento da

educação básica, ou seja, não tem destinado recursos suficientes para a

infraestrutura.

A educação básica, com a qualidade que se almeja, tem como pressuposto a

definição e a implantação de padrões vinculados à gestão, aos recursos didático-
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pedagógicos e, também, à melhoria da rede física. Não há, portanto, como

desassociar a gestão da melhoria da rede física e vice-versa.

Ademais, no Programa 030 apenas a Ação 4479 - Sistema de certificação

ocupacional - está vinculada à gestão. As outras duas ações que integram o

programa (Ação 1024 - Melhoria da infraestrutura física, mobiliário e equipamentos

escolares - ensino fundamental - e a Ação 1109 - Melhoria da infraestrutura física,

mobiliário e equipamentos escolares - ensino médio) têm por objetivo a melhoria da

infraestrutura física, mobiliário e equipamentos escolares dos ensinos fundamental e

médio, respectivamente. Dos R$160 milhões previstos em 2011 para o programa,

apenas R$1 milhão é destinado ao sistema de certificação.

As autoras da proposição em tela reconhecem a importância das Ações 1024 e

1109, pois apresentaram a Proposta de Ação Legislativa nº 1.390/2010, que tem por

objetivo oferecer a 100% das unidades escolares do Estado as melhorias constantes

das finalidades dessas ações. Essa proposta foi acolhida por esta Comissão, na

forma de requerimento solicitando o envio de ofício à Secretária de Estado de

Educação para que dê especial atenção à Ação 1024 e à Ação 1109 e aumente os

investimentos a elas destinados.

Acolher a Proposta de Ação Legislativa nº 1.406/2010, ainda que em forma de

requerimento, significaria apresentar duas proposições similares ou semelhantes que

deveriam, por força de dispositivo regimental, ser anexadas, razão pela qual

opinamos pela rejeição da proposta de ação legislativa em análise.

Conclusão

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

1.406/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.408/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.408/2010, de autoria do Sr. Virgílio Furtado da

Costa, da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna - Ampar -
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, e outros, encaminha proposta de 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 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outra proposta foi aglutinada por tratar de tema

semelhante, apresenta dois objetivos. O primeiro é a construção de três contornos

rodoviários em Rio Novo, Guarani e Piraúba. O segundo é a construção de dois

trevos de acesso à cidade de Carneirinho.

A construção de contornos viários e trevos de acesso é de grande importância para

o desenvolvimento dos Municípios e regiões do Estado. Com maior facilidade de

acesso, melhora o fluxo de pessoas, mercadorias e produção. Além disso, aumenta a

qualidade de vida e a segurança da população. Porém tais ações envolvem projetos

de engenharia que devem ser precedidos de uma análise sobre a sua viabilidade

técnica e financeira.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimento de estudo de viabilidade ao Departamento de Estradas de

Rodagem de Minas Gerais – DER-MG.

Conclusão

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

1.408/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.408/2010, apresentada pelo Sr. Virgílio Furtado da Costa, da Associação dos

Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna, na audiência pública de revisão do

PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais – DER-MG –, solicitando a elaboração de estudos de viabilidade técnica da

construção de três contornos rodoviários em Rio Novo, Guarani e Piraúba e de dois

trevos de acesso à cidade de Carneirinho.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.409/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.409/2010, de autoria da Sra. Beatriz da Silva

Cerqueira, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais –

Sind-Ute –, e outros, sugere a criação de nova ação no Programa 030 – Novos

padrões de gestão e atendimento da educação básica –, no PPAG 2008-2011,

denominada Melhoria dos padrões básicos de atendimento de alunos e profissionais

da educação lotados nas unidades prisionais da rede estadual, com a finalidade de

homogeneizar os padrões de qualificação do exercício da educação nas unidades

prisionais.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 que uma nova ação, denominada Melhoria dos

padrões básicos de atendimento de alunos e profissionais da educação lotados nas

unidades prisionais da rede estadual, seja criada no Programa 030 – Novos padrões

de gestão e atendimento da educação básica –, com objetivo de promover, nas

escolas das unidades prisionais, os mesmos padrões de gestão e atendimento das

outras escolas da rede estadual.

A proposta é procedente, pois a padronização de atendimento e funcionamento de

todas as escolas da rede estadual é uma medida importante para garantir a qualidade

de ensino no Estado. Como as escolas prisionais fazem parte da rede estadual, o

Estado também deve zelar pelos serviços por elas prestados e oferecer a essas

escolas os mesmos recursos oferecidos a outras escolas estaduais.

Entendemos que não seria necessária a criação de nova ação para atender ao

objetivo da Proposta de Ação Legislativa em tela. A alteração da finalidade da Ação

1024 – Melhoria da infraestrutura física, mobiliário e equipamentos escolares – ensino

fundamental – e da Ação 1109 – Melhoria da infraestrutura física, mobiliário e

equipamentos escolares – ensino médio –, que integram o Programa 030, já

atenderia de forma adequada e suficiente à proposta apresentada. Além disso, para

garantir a isonomia no atendimento a todas as escolas de ensino, as escolas do

sistema socioeducativo deveriam também constar no texto da alteração.

Dessa forma, somos favoráveis ao acolhimento da proposta em análise, por meio

de alteração da finalidade das Ações 1024 e 1109, incluindo-se a previsão de

atendimento às escolas dos sistemas prisional e socioeducativo. Porém, com o

objetivo de consolidar todas as alterações requeridas nas citadas ações, atendemos a

proposta em análise no parecer sobre a Proposta de Ação Legislativa nº 1.337/2010,

acarretando a sua prejudicialidade e consequente rejeição neste parecer.

Conclusão

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

1.409/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Ademir Lucas - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.411/2010
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.411/2010, de autoria da Sra. Ana Cristina

Mendonça Vasconcelos Galina, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Frutal, e outros, encaminha proposta de alteração do Programa 57 -

Programa de aumento da capacidade e segurança dos corredores de transporte -, do

PPAG 2008-2011, para construção de viaduto no entroncamento da BR-153 com a

MG-255.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outras propostas foram aglutinadas por tratarem de

temas semelhantes, apresenta quatro objetivos. O primeiro é a duplicação da

Rodovia BR-153, no trecho de Prata a Fronteira. O segundo é a implantação de

barreira eletrônica na BR-364, em frente ao conjunto habitacional Frutal III, em Frutal.

O terceiro é a construção do trevo na BR-153 no entroncamento com a via de acesso

ao Condomínio Santa Mônica e ao distrito de Santo Antônio do Rio Grande (Lagoa

Seca). O quarto é a implantação de trevos e terceira faixa na BR-497 e na BR-153.

A melhoria e a pavimentação de estradas é de extrema importância para o

desenvolvimento socioeconômico das diversas regiões do Estado, uma vez que

condições adequadas de infraestrutura possibilitam maior crescimento. Entretanto, as

rodovias objeto da proposta em comento são rodovias federais e, portanto, são de

competência da União.

Assim, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise na forma de

requerimento ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT –,
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órgão responsável pela gestão das rodovias supracitadas.

Conclusão

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

1.411/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.411/2010, apresentada pela Sra. Ana Cristina Mendonça Vasconcelos Galina, da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Frutal, e outros, na

audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Departamento Nacional

de Infraestrutura de Transportes – DNIT – solicitando a elaboração de estudos de

viabilidade técnica da duplicação da Rodovia BR-153, no trecho de Prata a Fronteira,

da implantação de barreira eletrônica na BR-364, em frente ao conjunto habitacional

Frutal III, em Frutal, da construção de trevo na BR-153 no entroncamento com a via

de acesso ao Condomínio Santa Mônica e ao Distrito de Santo Antônio do Rio

Grande (Lagoa Seca) e da implantação de trevos e terceira faixa na BR-497 e na BR-

153.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.416/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.416/2010, de autoria da Sra. Clarise Fernandes

da Silva, da Clarosofia Núcleo Mundial – CNM –, sugere alteração da Ação 4069 –

Acompanhamento social dos alunos do Poupança Jovem, integrante do Programa

033 – Poupança jovem – do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
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sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 é de implementação da Ação 4069 – Acompanhamento

social dos alunos do Poupança Jovem –, por meio de parceria com a ONG

proponente. Segundo a autora, embora a ação tenha sido incluída no Programa 033 –

Poupança jovem –, em 2008, não estaria sendo implementada.

Até agosto deste ano, as metas financeiras da mencionada Ação 4069 já tinham um

percentual de execução da ordem de 85%, e a execução de suas metas físicas já

haviam superado o previsto para o exercício corrente. Portanto, segundo o

monitoramento do Poder Executivo, não procede a afirmação de que a ação não está

sendo implementada. Além disso, o desenvolvimento da ação e seu gerenciamento é

de competência do Estado.

Conclusão

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

1.416/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir - Ademir Lucas.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.417/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.417/2010, da Sra. Clarise Fernandes da Silva,

da Clarosofia Núcleo Mundial – CNM –, sugere a criação do Programa de prevenção

e erradicação da fome no PPAG 2008-2011, com o objetivo de prevenir e erradicar a

fome, combater a desnutrição e oferecer educação nutricional, com base em

diagnóstico social.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de
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Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 do Programa de prevenção e erradicação

da fome no PPAG 2008-2011, com o objetivo de prevenir e erradicar a fome, bem

como combater a desnutrição, com base em diagnóstico social.

O programa proposto já é realizado em escala nacional pela União: o Fome Zero é

uma estratégia do governo federal que tem como objetivo assegurar o direito da

pessoa humana à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e

nutricional e contribuindo para a conquista da cidadania pela população mais

vulnerável à fome. De caráter federativo, a estratégia é fundada na cooperação

técnico-orçamentária entre as três esferas de Governo. O Bolsa Família, um dos

programas incluídos no Fome Zero, visa à transferência direta de renda, beneficiando

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza e atendendo mais de 12

milhões de famílias em todo o território nacional. A depender da renda familiar por

pessoa (limitada a R$140), do número e da idade dos filhos, o valor do benefício

recebido pela família pode variar de R$22 a R$200.

O referido programa tem três eixos principais: transferência de renda,

condicionalidades e programas complementares. A transferência de renda promove o

alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso da população a

direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. Já os

programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que

os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade em que se

encontram.

A gestão do Bolsa Família é descentralizada e compartilhada por União, Estados,

Distrito Federal e Municípios. Os três entes federados trabalham em conjunto para
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aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução do programa, instituído pela Lei nº

10.836, de 2004, e regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 2004.

Além disso, para garantir a segurança alimentar e nutricional, o Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS – adota políticas de ampliação do

acesso aos alimentos, combinando programas e ações de apoio à agricultura

tradicional e familiar de base agroecológica e cooperativa, além de implantar uma

ampla rede de segurança alimentar e nutricional.

A atuação do MDS segue as diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar

e Nutricional – PNSAN – definidas pela Conferência Nacional de Segurança Alimentar

e Nutricional. A coordenação intersetorial e o monitoramento da PNSAN são

responsabilidades da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional,

órgão integrante do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan –

, também composto pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional –

Consea.

Acrescente-se ainda que o PPAG já prevê uma área de resultados denominada

Redução da pobreza e inclusão produtiva, na qual estão incluídos vários programas

com as mesmas finalidades propostas. Destacamos aqui o Programa 028 – Minas

sem fome –, que tem como objetivo 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; e o

Programa 732 – Segurança alimentar –, que tem como objetivo propor políticas,

programas e ações que configurem o direito à alimentação e à nutrição como parte

integrante dos direitos humanos, propor e acompanhar as ações do governo na área

de segurança alimentar, articular áreas do governo estadual com organizações da

sociedade civil para a implementação de ações de combate às causas da miséria e

da fome.

Pelos motivos expostos, opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

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

1.417/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.
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André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir - Ademir Lucas.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.419/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.419/2010, de Valdir Inácio Ferreira, da

Prefeitura Municipal de Araporã, sugere alteração do Programa 189 - Preservação da

ordem pública, exercício da polícia judiciária e investigação criminal - do PPAG 2008-

2011, para nomeação de um Escrivão para a Delegacia de Polícia Civil de Araporã.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.419/2010 propõe alteração de Programa 189 -

Preservação da ordem pública, exercício da polícia judiciária e investigação criminal -,

com vistas à nomeação de um Escrivão para a Delegacia de Polícia Civil de Araporã.

Esse programa tem por objetivo apurar as infrações penais, auxiliando a Justiça no

campo da aplicação da lei penal e processual penal, tendo em vista reprimir a

criminalidade, garantindo a ordem pública e a paz social.

O Escrivão de Polícia é um agente da autoridade responsável por dar cumprimento

às formalidades processuais de polícia judiciária, lavrando autos, termos, mandados e

demais atos do seu ofício. Ele responde por toda a documentação relativa aos

processos policiais, como os inquéritos, bem como pelo andamento de toda a

investigação de uma repartição policial civil ou federal. A designação de um Escrivão

para a Delegacia de Araporã, objeto da proposta em análise, constitui demanda

importante para a melhoria do desempenho das atividades policiais. Essa medida,

contudo, pode ser encaminhada por meio de apresentação de requerimento à Chefia
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da Polícia Civil, instituição que conta com esse profissional em seu quadro de

servidores. O ingresso na instituição se dá por meio de concurso público, seguido de

curso de formação. Compete à Polícia Civil exercer as funções de polícia judiciária e

a apuração de infrações penais, exceto as militares, no Distrito Federal e em cada um

dos Estados, realizando serviços de investigação criminal equivalentes aos da Polícia

Federal, com diferença apenas no âmbito de atuação. A Polícia Civil de Minas Gerais

está estruturada como órgão autônomo da administração direta, desde 2003, quando

foi criado o Sistema Integrado de Defesa Social.

Conclusão

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

1.419/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir - Ademir Lucas.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.419/2010, apresentada por Valdir Inácio Ferreira, da Prefeitura Municipal de

Araporã, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Chefe da

Polícia Civil solicitando providências para que seja designado um Escrivão de Polícia

para a Delegacia de Polícia de Araporã.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.422/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.422/2010, de autoria de Renata Aparecida de

Souza, encaminha sugestão de alteração da Ação 4255 – Regularização fundiária –,

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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
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sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 ampliar a regularização de posses sobre terras

devolutas do Estado, por meio de acréscimo nas metas físicas e financeiras da Ação

4255 – Regularização fundiária.

Consideramos inoportuno alterar as metas física e financeira sem embasamento

técnico, pois o processo de regularização fundiária depende da situação dos

processos jurídicos que envolvem o reconhecimento das terras devolutas e da

estrutura de gestão do órgão executor. Se atendêssemos aos valores pleiteados pela

autora, incorreríamos numa drástica redução do valor unitário da titulação de

propriedade, o que poderia inviabilizar a consecução da meta física.

Contudo, a demanda pela regularização fundiária é meritória, motivo pelo qual

opinamos pela aprovação da proposta em análise na forma de requerimento ao

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter-MG – solicitando celeridade e

otimização dos recursos despendidos nos processos de regularização das terras

devolutas mineiras.

Conclusão

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

1.422/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Duarte Bechir - Carlin Moura.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.422/2010, apresentada pela Sra. Renata Aparecida de Souza, requer a V. Exa., nos
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termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Diretor-Geral do Instituto de Terras

do Estado de Minas Gerais – Iter-MG – solicitando celeridade e otimização dos

recursos despendidos nos processos de regularização das terras devolutas mineiras.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.423/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.423/2010, de autoria da Sra. Regina Lúcia

Bicalho, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de

Minas Gerais - Consea-MG -, e outros, encaminha sugestão de alteração da Ação

4400 - Assistência técnica e extensão rural -, 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 duas propostas, objetiva a

ampliação da meta financeira da Ação 4400 para o nível de 2010, com a mesma

distribuição regional e com mudança da finalidade, incluindo “prioritariamente os

agricultores familiares”. As propostas a ela aglutinadas são referentes à extensão

rural realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de

Minas Gerais - Emater-MG.

Os pleitos são meritórios, haja vista que grande parte dos Municípios do Estado

possui sua economia fortemente voltada para a produção agrícola, o que justifica a

expressiva demanda por assistência técnica para melhorar a qualidade de sua

produção, garantindo a renda necessária à manutenção dos agricultores. Note-se,
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porém, que a Ação 4400 já tem como foco os agricultores familiares, motivo pelo qual

não cabe acatar a alteração de finalidade proposta.

Atualmente, o apoio técnico da Emater-MG está previsto em diversas ações do

Programa 208 - Minas sem fome - e do Programa 119 - Extensão rural para

resultados -, bem como em ações específicas, como a 4485, voltada para os

agricultores familiares irrigantes. Os recursos das ações dessa empresa se originam,

em sua maior monta, de convênios e repasses oriundos do governo federal.

Conforme explicado em reunião com os gestores da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - Seplag -, a redução nas metas financeiras das ações sob a

unidade orçamentária da Emater para o ano de 2011 se deve ao fato de ainda não ter

sido firmado o convênio entre a Emater e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no

âmbito da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a

Agricultura Familiar e Reforma Agrária - Pnater. Portanto, mostra-se necessário um

requerimento solicitando à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - Seapa - e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - que se

esforcem para assinar o referido convênio.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

requerimento à Seapa e ao MDA, solicitando providências para a celebração do

referido convênio.

Conclusão

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

1.423/2010 na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.423/2010, apresentada pela Sra. Regina Lúcia Bicalho, do Conselho de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-MG -, e

outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao
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Secretário de Estado de Pecuária, Agricultura e Abastecimento solicitando que

empreenda esforços para a assinatura do convênio que repassa recursos federais

para as atividades da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado

de Minas Gerais - Emater-MG para o ano de 2011.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.423/2010, apresentada pela Sra. Regina Lúcia Bicalho, do Conselho de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-MG -, e

outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Ministro

do Desenvolvimento Agrário solicitando que empreenda esforços para a assinatura

do convênio que repassa recursos federais para as atividades da Empresa de

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG - para

o ano de 2011.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.432/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.432/2010, de Joana Erinet Simões, da

Prefeitura Municipal de Francisco Badaró, encaminha sugestão de ampliação do

sistema de abastecimento de água em Francisco Badaró.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 -, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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

Alega a proponente que a Estação de Tratamento de Água de Francisco Badaró

está funcionando em sua capacidade máxima para atender a sede do Município.

Informa, ainda, que o Distrito de Tocoiós de Minas, distante 12km da sede, está

sendo atendido pela empresa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e

Nordeste de Minas Gerais S.A. - Copanor - por meio de poços artesianos. No entanto,

a comunidade de Tocoiós de Minas deseja que o abastecimento seja feito com a

mesma água que abastece a sede, que vem do Rio Setúbal.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - possui a concessão

do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de

Francisco Badaró desde 1975. Em 2004, quando a concessão foi renovada por mais

30 anos, a Copasa-MG informou que fornecia água tratada para 96% da população e

que pretendia universalizar o atendimento em 2006.

Assim, tendo a Copasa-MG a concessão do serviço de abastecimento de água e

uma vez que o abastecimento do Distrito de Tocoiós de Minas vem sendo realizado

pela Copanor, sugerimos o acolhimento da proposta na forma de requerimento às

duas empresas, a fim de que avaliem a possibilidade de incorporar o abastecimento

de Tocoiós de Minas ao da sede do Município de Francisco Badaró.

Conclusão

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

1.432/2010 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir - Ademir Lucas.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.432/2010, apresentada por Joana Erinet Simões, da Prefeitura Municipal de

Francisco Badaró, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao

Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -

solicitando seja avaliada a possibilidade de incorporar o abastecimento de água do
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Distrito de Tocoiós de Minas, no Município de Francisco Badaró, atualmente realizado

por meio de poços artesianos pela empresa Serviços de Saneamento Integrado do

Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A. - Copanor -, ao abastecimento da sede do

Município, feito pela Copasa-MG, com água vinda do Rio Setúbal.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.432/2010, apresentada por Joana Erinet Simões, da Prefeitura Municipal de

Francisco Badaró, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao

Diretor-Presidente da empresa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e

Nordeste de Minas Gerais S.A. - Copanor - solicitando seja avaliada a possibilidade

de estender o serviço de abastecimento de água realizado pela Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - na sede do Município de Francisco

Badaró, com água vinda do Rio Setúbal, para o Distrito de Tocoiós de Minas,

abastecido atualmente por meio de poços artesianos geridos pela Copanor.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.435/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.435/2010, do Sr. Domingos Fernandes de

Souza, encaminha proposta de alteração do Programa 126 - Radiodifusão -, do

PPAG - 2008-2011, para levar a TV Assembleia para todos os cidadãos do Estado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 exame é justificada, por seu autor, pela importância da TV

Assembleia para a educação e a disseminação do conhecimento à população do

Estado. Atualmente a TV Assembleia está presente em 211 Municípios do Estado

pelo sinal aberto e em 26 Municípios pelo sistema a cabo.

Cumpre observar que não há ações no PPAG - 2008-2011 capazes de abarcar o

objetivo da proposta, razão pela qual não cabe apresentar proposta de alteração por

meio de emendas. No entanto, consideramos pertinente a proposta de expansão da

TV, expansão essa que faz parte do projeto prioritário “Modernização da TV

Assembleia”, do planejamento estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais - ALMG.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

requerimento ao Presidente da ALMG para a expansão da TV Assembleia a todos os

Municípios do Estado.

Conclusão

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

1.435/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir - Ademir Lucas.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.435/2010, apresentada pelo Sr. Domingos Fernandes de Souza, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja realizada a expansão da TV Assembleia a todos os

Municípios mineiros, tendo em vista a sua importância para a educação e a

disseminação do conhecimento à população do Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.440/2010

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.440/2010, de Marlice Ornelas Lucio,

encaminha sugestão de alteração da Ação 1090 – Qualificação profissional e

inserção no mercado de trabalho – 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 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 solicita a ampliação da meta física da Ação 1090 –

Qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho –, com o objetivo de

atender os jovens e os trabalhadores rurais, por meio de capacitação para trabalhar

com artesanato na região do Vale do Jequitinhonha. Em sua justificação, alega a

proponente que a cultura do Vale do Jequitinhonha está concentrada nas pessoas

mais velhas e que os jovens não se interessam pela arte e não a veem como

possibilidade de auferir renda.

A Ação 1090 busca criar oportunidades de trabalho por meio da qualificação

socioprofissional de jovens em situação de vulnerabilidade social, propósito em que

se encaixa perfeitamente a solicitação feita pela Sra. Marlice Ornelas Lucio. No

entanto, o Vale do Jequitinhonha já está contemplado na referida ação, que tem o

objetivo de qualificar 3.525 jovens em 2011, com recursos de R$5.640.000,00.

Dessa forma, já estando contemplada a possibilidade de qualificação dos jovens do

Vale do Jequitinhonha, mas levando-se em conta a importância da solicitação que

nos foi apresentada, sugerimos a expedição de ofício ao Instituto do Desenvolvimento

do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene – solicitando especial atenção à

vocação do Vale do Jequitinhonha para o artesanato.
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Conclusão

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

1.440/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Duarte Bechir - Carlin Moura.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.440/2010, apresentada por Marlice Ornelas Lucio, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Diretor-Geral do Instituto do Desenvolvimento do

Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene – solicitando especial atenção à vocação

do Vale do Jequitinhonha para o artesanato quando da execução da Ação 1090 –

Qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.445/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.445/2010, de Beatriz da Silva Cerqueira, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, e

outros, sugere alteração da Ação 4479 – Sistema de certificação ocupacional –,

integrante do Programa 030 – Novos padrões de gestão e atendimento da educação

básica –, 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 sugestão em análise é universalizar a certificação profissional para todos os

profissionais de magistério da rede pública de educação básica estadual para o

próximo ano, tendo em vista que o instituto constitui mecanismo de promoção na

carreira.

A unidade da meta física é da Ação 4479 é "processo de certificação ocupacional

realizado", e não "profissional". A referida unidade está em consonância com o

modelo adotado para todos os órgãos do Poder Executivo, de acordo com o Decreto

nº 44.871, de 7/8/2008, que regulamenta a certificação ocupacional no âmbito do

Poder Executivo. Atualmente, a certificação é exigida somente para cargos de

provimento em comissão, como Diretor de Escola. Ela ainda não foi implementada

como mecanismo alternativo de promoção dos profissionais de educação, em geral,

nos níveis da carreira que exigem pós-graduação, nos termos do art. 18, § 2º, da Lei

nº 15.293, de 5/8/2004,

Assim, consideramos que não é oportuno, neste momento, alterar a ação;

sugerimos, contudo, o acolhimento da proposta na forma de requerimento à

Secretaria de Estado de Educação, solicitando que implemente o processo de

certificação ocupacional, em atendimento ao disposto na legislação que instituiu a

carreira dos profissionais de educação.

Conclusão

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

1.445/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Carlin Moura - Ademir Lucas.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.445/2010, de Beatriz da Silva Cerqueira, da Sindicato Unico dos Trabalhadores em

Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, e outros, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de Educação solicitando que
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implemente o processo de certificação ocupacional como mecanismo de promoção

na carreira, em atendimento ao disposto no art. 18, § 2º, da Lei 15.293, de 5/8/2004,

que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.450/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.450/2010, de Welshman Gustavo Pinheiro, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -,

solicita aumentar o número de bacias de contenção de águas pluviais construídas e

fiscalizar a construção e a manutenção dessas bacias.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 4184 - Construção de bacias de captação e terraceamento - tem a

finalidade de promover a contenção de encostas, o controle de processos erosivos e

a proteção de solos. Essa ação, sob a responsabilidade da Fundação Rural Mineira -

Ruralminas -, tem como meta para 2011 a construção de 30 dessas bacias em várias

regiões do Estado, com custo estimado em R$3.060.593,00.

A proposta em exame tem por objetivos ampliar o número de bacias a serem

construídas e implementar rotinas de fiscalização e de manutenção dessas obras,

sem, entretanto, especificar metas físicas e financeiras para se atingirem esses

objetivos.

Além de bacias de captação e terraceamento, a construção das denominadas

“barraginhas” é outra boa prática para se protegerem encostas e solos. As
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“barraginhas” consistem em pequenas bacias ou barreiras escavadas

sequencialmente ao longo de encostas, para a retenção de águas pluviais. Além de

diminuir a força de enxurradas, atenuando seu poder erosivo, essas estruturas

possibilitam maior infiltração das águas no subsolo, favorecendo a recarga de

aquíferos, nascentes e cursos d’água.

Portanto, consideramos oportuno acolher a proposta na forma de requerimento,

solicitando a implementação dessas sugestões no âmbito de atuação da Ruralminas.

Sobre esse mesmo tema, foi apresentada, também na audiência pública realizada

em Itaobim, a sugestão que deu origem à Proposta de Ação Legislativa nº

1.451/2010, de Manoel Antônio Fonseca Santos, da Associação Papa João XXIII no

Brasil. Essa proposta demanda a recuperação de áreas degradadas por meio da

construção de “barraginhas” de médio e pequeno porte. Considerando a semelhança

entre os temas, optamos por atender à demanda da Proposta de Ação Legislativa nº

1.451/2010 no mesmo ofício enviado para atendimento à proposta ora em análise.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

requerimento.

Conclusão

Em face do exposto, acolhemos a Proposta de Ação Legislativa nº 1.450/2010, por

meio do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir - Ademir Lucas.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.450/2010, apresentada por Welshman Gustavo Pinheiro, do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Presidente da Fundação Rural

Mineira - Ruralminas -, solicitando que se avalie a possibilidade de: ampliar as metas

previstas em relação à construção de bacias de captação e terraceamento;

estabelecer rotinas de fiscalização e de manutenção dessas obras; implementar
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programas de construção de “barraginhas” de retenção e infiltração de águas pluviais.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.451/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.451/2010, de autoria de Manoel Antônio

Fonseca Santos, da Associação Papa João XXIII no Brasil, solicita a recuperação de

áreas degradadas por meio da construção de barraginhas de médio e pequeno porte.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 recuperação de áreas degradadas por meio da

construção de barraginhas de médio e pequeno porte.

Consideramos que tal sugestão está contemplada na Ação 4184 – Construção de

bacias de captação e terraceamento –, que tem por finalidade promover a contenção

de encostas, o controle de processos erosivos e a proteção de solos. Essa ação, sob

a responsabilidade da Fundação Rural Mineira – Ruralminas –, tem como meta para

2011 a construção de 30 dessas bacias em várias regiões do Estado, com custo

estimado em R$3.060.593,00.

Sobre esse mesmo tema, foi apresentada, também na audiência pública realizada

em Itaobim, a sugestão que deu origem à Proposta de Ação Legislativa nº

1.450/2010, de autoria de Welshman Gustavo Pinheiro, do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE. Tal proposta solicita

aumentar o número de bacias de contenção de águas pluviais construídas e fiscalizar

a construção e a manutenção dessas bacias.
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Considerando a semelhança entre os temas, optamos por atender à proposta em

análise por meio dos encaminhamentos definidos para a Proposta de Ação

Legislativa nº 1.450/2010. Nesses encaminhamentos solicitamos que a Ruralminas

avalie a possibilidade de: (l) ampliar as metas previstas em relação à construção de

bacias de captação e terraceamento; (II) estabelecer rotinas de fiscalização e de

manutenção dessas obras; (III) implementar programas de construção de

“barraginhas” de retenção e infiltração de águas pluviais.

Dessa forma, alertando para o fato de que a demanda em análise será atendida por

meio da Proposta de Ação Legislativa nº 1.450/2010, opinamos pela rejeição da

proposta sob comento.

Conclusão

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

1.451/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Ademir Lucas - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.452/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.452/2010, de autoria do Sr. Welshmarr

Gustavo Pinheiro, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas

Gerais - Sind-UTE-MG -, sugere a criação de ação no PPAG - 2008-2011,

denominada “Fiscalização do uso ou da existência do cinto de segurança nos

veículos destinados ao transporte público escolar”, com o objetivo de assegurar o uso

de cinto de segurança no transporte público escolar, proporcionando maior segurança

aos alunos que o utilizam, e servir como exemplo para a campanha nacional do uso

de cinto de segurança por condutores e passageiros de veículos automotores.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.



____________________________________________________________________________
371

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.452/2010 objetiva assegurar o uso de cinto de

segurança no transporte público escolar, mediante fiscalização por parte da Polícia

Militar, de modo a proporcionar maior segurança aos alunos que utilizam esse

transporte bem como servir como exemplo para a campanha nacional do uso de cinto

de segurança por condutores e passageiros de veículos automotores.

A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança está prevista no art. 65 do Código

de Trânsito Brasileiro - CTB -, tanto para condutores quanto para passageiros, em

todas as vias do território nacional, exceto nos casos previstos pelo Conselho

Nacional de Trânsito - Contran. Já o art. 136 do CTB, em seu inciso VI, dispõe sobre

a exigência de cintos de segurança em número igual à lotação nos veículos

especialmente destinados à condução coletiva de escolares.

Os resultados positivos do uso de cinto de segurança por condutores e passageiros

de veículos automotores são, com frequência, divulgados pelos órgãos responsáveis

pela regulação e fiscalização do trânsito e pelos meios de comunicação, a exemplo

de matéria disponível em “gazetaonline.globo.com/_.../672609-

uso+do+cinto+de+seguranca+evita+ate+80+das+mortes+em+acidentes.html”, a qual

aponta que o uso do cinto reduz em até 80% o risco de vítimas fatais em acidentes de

trânsito. Diversas também são as campanhas que estimulam o uso do cinto e,

portanto, não há o que se questionar sobre as vantagens e os benefícios

relacionados à utilização do equipamento.

No entanto, nem sempre a legislação pertinente ao tema é observada pelos

condutores e passageiros de veículos automotores, já que dados do Departamento

Nacional de Trânsito - Denatran - registram que apenas 88% dos ocupantes dos

bancos dianteiros de veículos automotores fazem uso do cinto de segurança e que

somente 11% dos passageiros do banco traseiro adotam o mesmo procedimento.

Além disso, dados do Ministério da Saúde, baseados nos registros de óbitos do

Datasus nos hospitais do País, apontam que, em 2008, por exemplo, 40 mil
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brasileiros morreram em decorrência de acidentes de trânsito. Sendo assim, a

intensificação da fiscalização e a ampliação de campanhas em favor do uso de cinto

de segurança, como sugeridas na proposta aqui em análise, são de alta relevância.

Porém, ao analisarmos a questão da competência relacionada à sugestão contida

na Proposta de Ação Legislativa nº 1.452/2010, esbarramos em um entrave legal.

Afinal, a fiscalização nela sugerida está no escopo da competência municipal,

conforme dispõe o art. 24, conjugado com os arts. 22 e 33, do CTB, e seu exercício

pelo Estado, por meio da Polícia Militar, só poderia ocorrer mediante delegação

decorrente de celebração de convênio, possibilidade esta prevista pelo art. 25 do

CTB. Portanto, não há como se efetivar a ação sugerida pela proposta em análise

mediante sua simples inclusão no âmbito do PPAG 2008-2011.

Dessa forma, mesmo diante da relevância e da pertinência do tema em tela,

opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

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

1.452/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Ademir Lucas - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.458/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.458/2010, da Sra. Benice Nery Maia, da

Prefeitura Municipal de Itapagipe, e outros, solicita a construção de uma usina de

reciclagem de lixo nesse Município.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, à qual foram aglutinadas outras duas propostas, pretende

obter apoio para a instalação de usina de reciclagem no Município de Itapagipe, onde

o lixo é depositado em um aterro controlado. Com a implantação da usina poderá ser

criada uma associação de catadores que gerará renda para os menos favorecidos e

ainda contribuirá na preservação do meio ambiente, uma vez que grande parte do lixo

deixará de ser depositado no aterro controlado, que é uma alternativa mais adequada

em relação ao “lixão”, mas que não é a ideal para a destinação final dos resíduos

sólidos.

As propostas aglutinadas por se tratarem de temas conexos são a do Sr. Daniel

Marinho de Miranda, da Associação dos Municípios do Baixo Vale do Rio Grande -

Amvarig -, que objetiva apoio para a conclusão do aterro sanitário de Frutal,

adequando-o à legislação ambiental; e a do Sr. João Pereira dos Santos, da

Prefeitura Municipal de Itaobim, que objetiva a construção de galpão de separação de

resíduos e de aterro sanitário no Município de Itaobim.

O Estado é um dos pioneiros na implantação de legislações que incentivam, até

mesmo financeiramente, por meio do ICMS Ecológico, os Municípios a implantarem

sistemas de coleta seletiva de resíduos e seu beneficiamento em usinas de

compostagem ou reciclagem. A nossa legislação obriga, ainda, os Municípios a

implantarem aterros sanitários, dando prazos mais elásticos para os Municípios

menores. Essa é uma política de suma importância para o meio ambiente e para a

saúde daqueles que sobrevivem da catação de resíduos em lixões.

Para atender essas propostas, é necessário alterar a regionalização e as metas

físicas e financeiras da Ação 1067 - Implantação de sistemas e gestão compartilhada

da destinação final e tratamento de resíduos sólidos urbanos -, incluindo-se a região

do Triângulo com meta física de duas obras executadas e a região do Jequitinhonha-

Mucuri com meta física de uma obra executada e metas financeiras proporcionais. No

Projeto de Lei nº 4.895/2010 deverá ser especificada a destinação dos recursos para

os Municípios de Frutal, Itapagipe e Itaobim.

Cumpre notar que a Proposta de Ação Legislativa nº 1.318/2010, da Sra. Janice
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Pereira de Araújo Carvalho, do Fórum Estadual Lixo e Cidadania, é conexa com a

que estamos analisando neste parecer por também objetivar a alteração da Ação

1067. Tendo isso em vista e com o objetivo de otimizar e racionalizar o processo

legislativo, todas as alterações pretendidas na Ação 1067 contidas na proposta de

ação legislativa em análise e na Proposta de Ação Legislativa nº 1.318/2010 serão

direcionadas e implementadas nesta última.

Portanto, opinamos pela rejeição da proposta em análise, por seu conteúdo estar

sendo atendido pela Proposta de Ação Legislativa nº 1.318/2010.

Conclusão

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

1.458/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Ademir Lucas - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.460/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.460/2010, do Sr. Edmilson Teixeira Ramalho,

do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Novo Cruzeiro,

solicita o fornecimento de potencial elétrico adequado para o funcionamento das

unidades produtivas rurais instaladas e planejadas nos programas de convivência

com a seca.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 relata o problema de falta de potencial energético para o
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pleno funcionamento de unidades agroindustriais, a exemplo daquelas instaladas por

meio da Ação 1228 – Implantação de unidades produtivas –, constante do PPAG

2008-2011. Informa o proponente que algumas unidades não funcionam e outras

funcionam de forma precária, em função da rede elétrica não suprir a demanda de

energia.

A proposta não encontra guarida no âmbito do PPAG, pois trata-se de demanda

específica que deve ser atendida por meio de ações concretas. Nem por isso a

proposta deixa de merecer a atenção desta Comissão devido à gravidade da situação

apresentada.

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

responsável pela implantação das unidades agroindustriais, e a Companhia

Energética de Minas Gerais – Cemig –, responsável pelo fornecimento de energia

têm de implementar ações conjuntas para que as unidades agroindustriais instaladas

sejam supridas com a energia necessária para seu funcionamento.

Dessa forma, sugere-se a expedição de requerimento ao Idene, responsável pela

implantação das unidades agroindustriais, e à Cemig, responsável pelo fornecimento

de energia, informando o problema e solicitando que este seja solucionado e que

sejam estudadas formas de se obter uma maior articulação entre as instalações de

unidades agroindustriais no Estado e o fornecimento de energia para o seu

funcionamento.

Conclusão

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

1.460/2010 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Duarte Bechir - Carlin Moura.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.460/2010, apresentada pelo Sr. Edmilson Teixeira Ramalho, do Conselho Municipal

de Desenvolvimento Rural Sustentável de Novo Cruzeiro, requer a V. Exa., nos
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termos regimentais, seja enviado ofício ao Diretor-Presidente da Companhia

Energética de Minas Gerais – Cemig –, informando que algumas unidades

agroindustriais implantadas no Estado, a exemplo daquelas previstas na Ação 1228 –

Implantação de unidades produtivas –, sob responsabilidade do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene –, no Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, não funcionam ou operam

precariamente por falta de disponibilidade energética; e solicitando seja dada uma

solução para o problema e sejam estudadas formas de se planejar adequadamente o

fornecimento de energia para as futuras instalações de unidades agroindustriais no

Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.460/2010, apresentada pelo Sr. Edmilson Teixeira Ramalho, do Conselho Municipal

de Desenvolvimento Rural Sustentável de Novo Cruzeiro, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício ao Diretor-Geral do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene –, informando que

algumas unidades agroindustriais implantadas no Estado, a exemplo daquelas

previstas na Ação 1228 – Implantação de unidades produtivas –, constante do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 – sob sua responsabilidade,

não funcionam ou operam precariamente por falta de disponibilidade energética; e

solicitando seja dada uma solução para o problema e sejam estudadas formas de se

planejar adequadamente o fornecimento de energia para as futuras instalações de

unidades agroindustriais no Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.462/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.462/2010, de autoria do Sr. Antônio Reginaldo
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Martins Moreira, da Câmara Municipal de Francisco Badaró, sugere que o programa

de eficiência energética, por meio das empresas executoras, consulte o setor social

dos Municípios para atingir mais adequadamente seu público-alvo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 que os executores dos programas de eficiência

energética do Estado consultem os órgãos sociais dos Municípios para definir, em

conformidade com a realidade local, os públicos-alvo desses programas.

Também referindo-se ao tema das políticas energéticas do Estado, foi apresentada,

na audiência pública realizada pela Comissão de Participação Popular no dia

12/11/2010, em Itaobim, a sugestão que deu origem à Proposta de Ação Legislativa

nº 1.463/2010, de autoria do Sr. Welshman Gustavo Pinheiro, do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE.

Considerando a semelhança entre os temas, optamos por atender à proposta em

análise por meio dos encaminhamentos definidos para a Proposta de Ação

Legislativa nº 1.463/2010. Nesses encaminhamentos solicitamos que a Companhia

Energética de Minas Gerais - Cemig - se articule com a Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e com os órgãos de políticas

sociais municipais, de modo a definir, em conformidade com a realidade local, os

públicos-alvo para os projetos de eletrificação convencional ou de fontes alternativas

de energia.

Dessa forma, alertando para o fato de que a demanda em análise será atendida por

meio da Proposta de Ação Legislativa nº 1.463/2010, opinamos pela rejeição da

proposta sob comento.
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Conclusão

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

1.462/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Carlin Moura - Ademir Lucas.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.463/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.463/2010, de autoria do Sr. Welshman Gustavo

Pinheiro, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais –

Sind-UTE –, e outros, encaminha sugestão de desenvolvimento de programa de

exploração de energias alternativas adequadas ao semiárido, visando atender, de

forma continuada, a residências e empresas.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 criar uma ação visando ao desenvolvimento de

projetos de exploração de energias alternativas, especialmente solar, adequadas ao

semiárido.

De fato, em função de suas características climáticas, o semiárido mineiro possui

grande potencial para a captação e utilização da energia solar. Esse potencial

concorre com os expressivos benefícios que o emprego desse tipo de energia poderia

representar para a região, já que reduziria a conta de energia elétrica das famílias de

baixa renda.

Tendo isso em conta, o Estado prevê, no PPAG, algumas iniciativas relativas ao
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tema. A Ação 1031 – Elaboração da proposta de política energética do Estado –, sob

responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede –,

por exemplo, visa estudar mecanismos para viabilizar o uso de fontes alternativas de

energia. Já na Ação 1001 – Programa lares habitação popular –, de acordo com

informações prestadas pela Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig –, as

habitações construídas com recursos do Fundo Estadual de Habitação têm sido

equipadas com aquecedor solar.

A Secretaria de Estado de Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad

– também é a unidade orçamentária de ações com possibilidade de apoiar projetos

de energia alternativa. A Ação 4062 – Apoio à gestão ambiental – prevê, em sua

finalidade, apoiar projetos de uso de energia alternativa, ao passo que o Programa

110 – Melhoria da qualidade ambiental – prevê em seu objetivo o estudo de fontes

alternativas de energia, o que pode ser feito pela ação 4174 – Mudanças climáticas,

energia e produção sustentável.

Portanto, observa-se que o Estado já se ocupa do tema da proposta em análise.

Nesses termos, acreditamos seja de bom alvitre enviar ofícios à Cemig e à Semad,

solicitando articulação institucional entre as ações supracitadas com atenção às

possibilidades de emprego da energia solar e de outras fontes de energia alternativa

para a população carente do semiárido.

Sobre esse mesmo tema, foi apresentada, na audiência pública realizada pela

Comissão de Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, a sugestão que

deu origem à Proposta de Ação Legislativa nº 1.462/2010, de autoria do Sr. Antônio

Reginaldo Martins Moreira, da Câmara Municipal de Francisco Badaró. Tal proposta

sugere que os executores dos programas de eficiência energética consultem os

órgãos sociais dos Municípios para definir, em conformidade com a realidade local, os

públicos-alvo desses programas.

Considerando a semelhança entre os temas, optamos por atender à demanda da

Proposta de Ação Legislativa nº 1.462/2010 nos mesmos ofícios enviados para

atendimento à proposta ora em análise. Desse modo, nesses pedidos, deve-se

sugerir à Cemig e à Semad que se articulem com os órgãos de políticas sociais

municipais, otimizando o planejamento dessa política pública.
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Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

requerimento.

Conclusão

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

1.463/2010 na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir - Ademir Lucas.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.463/2010, apresentada pelo Sr. Welshman Gustavo Pinheiro, do Sindicato Único

dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, e outros, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável solicitando que se realizem, de forma

articulada com a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig –, estudos sobre

as fontes mais adequadas de energias alternativas a serem utilizadas no semiárido

mineiro, visando ao atendimento da população de baixa renda.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.463/2010, apresentada pelo Sr. Welshman Gustavo Pinheiro, do Sindicato Único

dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, e outros, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Presidente da Companhia

Energética de Minas Gerais – Cemig – solicitando a realização, em conjunto com a

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –,

de estudos sobre as fontes mais adequadas de energias alternativas a serem

utilizadas no semiárido mineiro, visando ao atendimento da população de baixa

renda, e solicitando ainda que a Cemig se articule aos órgãos de políticas sociais dos
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Municípios por ela atendidos, de modo a definir, em conformidade com a realidade

local, os públicos-alvo para os projetos de eletrificação convencional ou para os

projetos realizados por meio de fontes alternativas de energia.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.464/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.464/2010, de autoria da Sra. Roseimere Jardim

Franca, da Escola Família Agrícola Bontempo, encaminha sugestão de criação de

programa que possa custear projetos de jovens do campo que visem à criação de

empreendimentos agrícolas.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 seja criado programa para custear projetos de jovens

do campo que visem à criação de empreendimentos agrícolas. Em sua justificação, o

proponente alega que os jovens não conseguem acessar crédito para custear os

projetos em suas propriedades rurais.

Esse objetivo está contemplado no PPAG 2008-2011, por meio da Ação 4367 –

Capacitação de jovens rurais –, integrante do Programa 28 – Minas sem fome –, cuja

unidade responsável é a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento. A ação tem a finalidade de capacitar jovens rurais em cursos de 100

horas, com perspectiva de inclusão no mercado de trabalho, gestão de sua unidade

de trabalho na propriedade e acesso ao crédito rural do Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf Jovem. Essa atividade de capacitação
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é exercida pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de

Minas Gerais – Emater.

Em suas metas físicas e financeiras para 2011 prevê-se o atendimento de 1280

jovens, com um investimento financeiro de R$300.000,00, distribuídos para as várias

regiões do Estado. Atender à capacitação do jovem rural, em todas as regiões do

Estado, principalmente na região Jequitinhonha-Mucuri, de onde surgiu a proposta,

constitui um fator de desenvolvimento sustentável do campo e de eliminação da

desigualdade entre as oportunidades educacionais dos meios urbanos e rurais.

Tendo em vista as atividades desenvolvidas pelas Escolas Famílias Agrícolas –

EFAs – no meio rural do Estado, consideramos pertinente que as demandas de

capacitação ora propostas sejam atendidas por meio de articulação com essas

instituições.

Assim, para acolher a proposta, recomendamos o encaminhamento de ofício à

Emater, solicitando que a capacitação de jovens prevista na Ação 4367 do PPAG

2008-2011 seja realizada em articulação com as atividades das EFAs.

Conclusão

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

1.464/2010 por meio do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Ademir Lucas - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.464/2010, apresentada pela Sra. Roseimere Jardim Franca, da Escola Família

Agrícola Bontempo, de Itaobim, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais – Emater – solicitando-lhe que a capacitação de jovens do

campo prevista no âmbito da Ação 4367 do PPAG 2008-2011 seja realizada em

articulação com as Escolas Famílias Agrícolas do Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.465/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.465/2010, de autoria do Sr. Domingos

Fernandes de Souza, solicita ao Estado que pare de incentivar a plantação de

eucalipto, em especial no Vale do Jequitinhonha, e que se preocupe com a

preservação das matas nativas.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A autor da proposta de ação legislativa em análise expressa sua preocupação com

a expansão das plantações de eucalipto no Vale do Jequitinhonha. Em sua

justificação, o proponente afirma que empresários de outras regiões têm comprado

terras no Vale para desenvolver atividades de silvicultura em virtude do menor preço

das terras em comparação com outras regiões do Estado.

Cabe esclarecer que o Estado não fornece incentivos específicos para os

produtores dedicados ao plantio de eucalipto e que essa cultura, se conduzida em

conformidade com a técnica agrícola e com a legislação ambiental, pode ser uma

oportunidade de geração de renda e emprego na região e uma alternativa ao

desmatamento das formações vegetais nativas para produção de carvão.

De maneira a aclarar conflitos socioambientais que porventura estejam ocorrendo

no Vale do Jequitinhonha, sugerimos acatar a proposta na forma de requerimentro à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –

solicitando informações sobre o assunto em questão.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio do
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requerimento anexo.

Conclusão

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

1.465/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.465/2010, apresentada pelo Sr. Domingos Fernandes de Souza, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável solicitando informações sobre os possíveis

impactos ambientais relacionados à cultura do eucalipto no Vale do Jequitinhonha e

sobre os possíveis conflitos socioambientais relacionados ao tema, especialmente

quanto à localização desses conflitos e às alternativas para sua resolução.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.467/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.467/2010, da Sra. Claudilene da Costa

Ramalho, da Secretaria de Desenvolvimento Social de Novo Cruzeiro, e outros,

sugere alteração da Ação 1225 - Ampliação das escolas em tempo integral -, do

Programa 019 - Escola em tempo integral - do PPAG 2008-2011, modificando a

finalidade e as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 análise sugere alteração no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2008-2011 de forma a permitir a inclusão de novos

profissionais, tais como psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais, no quadro de

servidores lotados nas escolas públicas estaduais.

Como a matéria não diz respeito à programação orçamentária do Estado, somos

pelo acolhimento dessa proposta de ação legislativa na forma da apresentação de

requerimento à Secretaria de Estado de Educação solicitando a análise da viabilidade

da realização de parcerias com órgãos do Poder Executivo responsáveis pelas áreas

de saúde e assistência social para o atendimento pretendido, bem como para o

cumprimento da Lei Federal nº 11.947, de 16/6/2009, que dispõe sobre a alimentação

escolar para os alunos da educação básica e determina que a responsabilidade

técnica pela alimentação escolar nos Estados cabe ao nutricionista.

Conclusão

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

1.467/2010 na forma da apresentação do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Humberto Carneiro.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.467/2010, apresentada pela Sra. Claudilene da Costa Ramalho, da Secretaria de

Desenvolvimento Social de Novo Cruzeiro, e outros, requer, nos termos regimentais,

seja enviada à Secretária de Estado de Educação solicitação para que viabilize a

inclusão de profissionais como psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais no

quadro de servidores das escolas públicas estaduais, de modo a prover as unidades

escolares de pessoal qualificado para acompanhamento adequado dos estudantes e

suas famílias.
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André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.499/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Nacional Futebol Clube, com sede no

Município de Senador Firmino.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.499/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Nacional Futebol Clube, com sede no Município de Senador Firmino, entidade sem

fins econômicos que tem por escopo promover o bem-estar social de sua comunidade

por meio do incentivo ao esporte amador, sobretudo o futebol.

Com esse propósito, a instituição desenvolve a educação física em todas as suas

modalidades; promove reuniões de caráter esportivo, social, cultural e cívico e

mantém o Estádio Hermínio Oliveira Fernandes, para a realização de campeonatos

de futebol.

Isso posto, consideramos que o trabalho social desenvolvido pelo Nacional Futebol

Clube o torna merecedor do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.499/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.696/2010

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados – Apac – com sede no Município de Manhumirim.

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, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.696/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac – com sede no

Município de Manhumirim, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por objetivo auxiliar os Poderes Judiciário e Executivo nas tarefas ligadas à

readaptação dos sentenciados e presidiários, além de atuar como parceira da Justiça

na execução da pena.

O trabalho desenvolvido pela instituição visa à assistência social, à promoção

humana, à promoção da saúde, à profissionalização, à educação, à recreação e à

difusão da cultura entre os detentos, buscando possibilitar sua recuperação e sua

reinserção na sociedade, bem como a diminuição dos índices de criminalidade na

região onde atua.

Por sua atividade de significativa importância, acreditamos ser a Apac de

Manhumirim merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.696/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.713/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Liga de Xadrez e Damas do Alto Paranaíba – LXDAP –, com sede

no Município de Patos 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 4.713/2010 pretende declarar de utilidade pública a Liga de

Xadrez e Damas do Alto Paranaíba – LXDAP –, com sede no Município de Patos de

Minas, entidade de caráter desportivo, sem fins lucrativos, que tem como principal

objetivo a difusão dos jogos de xadrez e damas em toda a região do Alto Paranaíba.

No cumprimento de seus propósitos, a Liga organiza torneios e competições;

promove intercâmbio desportivo com entidades congêneres; proporciona orientações

técnicas e sobre a legislação desportiva a seus associados, por meio de

conferências, cursos, debates e estudos sobre atividades esportivas e assuntos

correlatos. Além disso, incentiva a participação dos associados em campeonatos,

competições, torneios e provas oficiais nacionais ou internacionais.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a referida instituição merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.713/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.889/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Desportiva Milionários, 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”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.889/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Desportiva Milionários, entidade de caráter desportivo, sem fins lucrativos, que tem

como objetivo principal a promoção do desenvolvimento humano por meio da prática

desportiva. Para isso, promove atividades esportivas, visando à integração social e à

melhoria da qualidade de vida de seus associados. Ademais, procura, dentro do

processo de cooperação e confraternização, desenvolver ações no campo da

assistência social, da saúde, da educação, da cultura e do lazer, podendo, para tanto,

firmar convênios com órgãos e entidades públicas, empresas ou profissionais

qualificados.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a referida Associação merecedora

do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.889/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ruy Muniz. relator

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.922/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural de Esporte, Lazer e Educação

Metropolitana de Pouso Alegre – Acelempa –, com sede no Município de Pouso

Alegre.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.922/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a
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Associação Cultural de Esporte, Lazer e Educação Metropolitana de Pouso Alegre –

Acelempa –, com sede no Município de Pouso Alegre, entidade de direito privado,

sem fins lucrativos, com o objetivo de difundir e aperfeiçoar a prática e a cultura de

modalidades esportivas amadoras, especialmente do futebol, bem como programar

festividades voltadas para o esporte, o lazer e a educação.

Assim, por meio de atividades culturais e desportivas, a Associação incentiva os

moradores de Pouso Alegre a se tornarem agentes de sua própria transformação,

além de colaboradores na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Isso posto, consideramos que o trabalho realizado pela Acelempa a torna

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.922/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.941/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Rural Sertão Veredas, com sede no

Município de Formoso.

A matéria foi examinada 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 ela, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.941/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Rural Sertão Veredas, com sede no Município de Formoso, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo implementar o

desenvolvimento sustentável do assentamento da comunidade formada pelos

moradores do Parque Nacional Grande Sertão Veredas e seu entorno.
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Com esse propósito, a instituição promove a adequada aplicação de técnicas

ecologicamente sustentáveis na agricultura, na pecuária, no extrativismo vegetal, na

agroindústria e no ecoturismo; defende a conservação do patrimônio natural, cultural,

artístico e histórico do sertão; incentiva novos modelos socioprodutivos e sistemas

alternativos de produção; firma parcerias para intensificar a oferta de alimentos e a

ampliação de seu consumo; organiza a produção e a comercialização coletivas;

promove estudos e atividades educativas voltadas para a produção de alimentos

agroecológicos e operacionaliza sua comercialização.

Diante do relevante trabalho realizado pela Associação Rural Sertão Veredas,

consideramos oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.941/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.952/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grupo de Apoio Comunitário em Movimento – Gacom –

, com sede no Município de Contagem.

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, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.952/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Grupo de Apoio Comunitário em Movimento – Gacom –, com sede no Município de

Contagem, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2009, de

caráter assistencial, beneficente, cultural, educacional e desportivo, que tem como
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objetivo promover políticas de proteção especial à criança e ao adolescente.

Para o cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição desenvolve

programas voltados à orientação e ao apoio sociofamiliar, com atenção integral às

crianças e aos adolescentes e ênfase na prevenção. Procura também promover

obras de infraestrutura urbana e implementar ações que miniminizem a violência

urbana, bem como oferecer cursos de alfabetização, ensino suplementar e educação

infantil.

Ademais, fomenta projetos alternativos para a geração de renda e a inserção no

mercado de trabalho das pessoas da comunidade, incentivando sua participação

concreta na defesa dos interesses coletivos para a consolidação da cidadania.

Pela relevância do trabalho realizado pela referida entidade, é oportuna a intenção

de se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.952/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.960/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Instituição Beneficente Amor Cristão, com

sede no Município de Uberlândia.

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 a proposição, conforme preceitua o art.

103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.960/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Instituição Beneficente Amor Cristão, com sede no Município de Uberlândia, entidade

sem fins econômicos, de caráter beneficente, assistencial, educativo e cultural.
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Fundada em 1992, a Instituição Beneficente Amor Cristão tem como finalidade

promover a proteção e a defesa dos direitos da criança e do adolescente, da pessoa

idosa e do consumidor, além de proteger o meio ambiente e o patrimônio histórico,

artístico e cultural. Para tanto, realiza atividades visando ao exercício pleno da

cidadania, voltadas especialmente para as pessoas mais carentes.

Pelos relevantes serviços prestados pela referida instituição, consideramos

meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.960/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.962/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Habitacional da Regional Ressaca, com

sede no Município de Contagem.

A matéria foi examinada 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 proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.962/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Habitacional da Regional Ressaca, com sede no Município de Contagem,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2006, que tem por

propósito promover o desenvolvimento da comunidade na área habitacional.

Para cumprir seu objetivo programático, a instituição desenvolve projetos

habitacionais com o intuito de proporcionar a seus associados o acesso à casa

própria, bem como facilitar a realização de obras e melhoramentos em suas

moradias. Dessa forma, procura garantir a participação concreta da sociedade na
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defesa dos interesses coletivos, contribuindo para a consolidação da cidadania.

Pela relevância social de seu trabalho, é oportuna a intenção de se conceder a

pretendida declaração de utilidade pública à Associação Habitacional da Regional

Ressaca.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.962/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.976/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais da Região de Bom Jesus, com sede no Município de Porteirinha.

A proposição foi examinada 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 ela, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.976/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Bom Jesus,

com sede no Município de Porteirinha, entidade de direito privado sem fins lucrativos,

que tem como propósito promover o desenvolvimento comunitário por meio da

integração social.

Para o cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição fomenta projetos

nas áreas da educação, da cultura, da proteção e da defesa da saúde da família,

priorizando a maternidade, a infância, a adolescência e a terceira idade. Também

procura incrementar o desenvolvimento das atividades agropecuárias e melhorar as

condições dos produtores rurais daquela comunidade, bem como, por meio de

projetos alternativos, atuar na preservação do meio ambiente, na promoção do
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desenvolvimento sustentável e na defesa dos interesses coletivos.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela referida Associação, é oportuna a

intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.976/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.978/2010

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 Filantrópica de Assistência Social

Santa-Ritense, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Agora, cabe a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.978/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Filantrópica de Assistência Social Santa-Ritense, fundada em 2006, com

sede no Município de Santa Rita do Sapucaí, que tem por finalidade desenvolver

atividades voltadas para a área da assistência social.

No cumprimento de seus propósitos, a Associação presta assistência social aos

menos favorecidos, por meio de ações que visam à proteção da saúde e da família.

Promove ainda a defesa das tradições morais, fraternais e culturais.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela referida instituição, é oportuna a

intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.978/2010

em turno único.



____________________________________________________________________________
396

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.130/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Chico Uejo, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

criação da Taxa de Proteção Ambiental - TPA.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Em seguida o projeto foi analisado pela Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, que opinou pela sua aprovação na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada nos limites de sua

competência, nos termos do art. 102, inciso VII, alínea “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo da proposição em epígrafe é instituir a Taxa de Proteção Ambiental -

TPA - em razão da prestação de serviço público de efetiva ou potencial

carboneutralização de gases de efeito estufa - GEEs - emitidos por motores a

explosão de qualquer espécie, movidos por combustíveis fósseis.

O projeto classifica a carboneutralização como serviço público, a ser efetuado pela

conversão de áreas rurais sob uso alternativo do solo para vegetação nativa, tendo

como parceiros e delegatários os produtores rurais.

O fato gerador da taxa é a prestação de serviço público efetiva ou potencial de

carboneutralização, e a base de cálculo é a aquisição para consumo de combustíveis

fósseis, cujo valor a ser cobrado está definido no projeto pelo valor fixo, corrigido

anualmente pelo índice de correção da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais -

Ufemg -, de R$0,083 por litro de gasolina, R$0,101 por litro de óleo diesel e R$0,045

por litro de gás natural.

Os contribuintes da taxa são as pessoas físicas ou jurídicas que realizarem a

compra do combustível para consumo direto em bombas de postos de gasolina ou

distribuidoras de combustíveis.
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O projeto nomeia o Instituto Estadual de Florestas - IEF - como arrecadador, gestor

e fiscalizador de todo o processo - do recolhimento da taxa à remuneração do

produtor rural delegatário.

Além da criação de obrigação tributária acessória - a entrega de declaração

eletrônica - ao IEF, o projeto prevê penalidades pelo descumprimento da lei e

determina a sistemática de prestação de contas de receitas e despesas do poder

público para a sociedade.

A competência para a prestação do serviço de carboneutralização fica a cargo do

IEF, por meio de contrato de concessão realizado com produtores rurais e mediante o

pagamento do valor de R$362,00 por hectare.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu que a

matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual, não existe vício de

iniciativa e a instituição de tributo nos moldes da taxa veiculada pela proposta em

exame constitui importante instrumento para a efetivação do princípio do poluidor-

pagador, fazendo referência à justificação do autor, de 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”.

Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à qual

compete a análise da matéria quanto ao seu mérito, apresentou em seu parecer a

definição de carboneutralização “como uma ação voltada para a neutralização das

emissões de GEEs por meio de medidas que promovam o sequestro e a fixação de

quantidades equivalentes às emitidas, normalmente medidas em ‘Equivalente CO2’

(gás carbônico)”. Detalha, ainda, o método indicado pelo projeto para sua efetivação,

que é a restauração da vegetação nativa por meio do plantio de espécies florestais,

de forma a estocar carbono na futura floresta. O autor tem a expectativa de que o

equilíbrio das emissões e o sequestro de CO2 deverão ocorrer após 20 anos de

crescimento da vegetação nativa.

Essa Comissão optou por apresentar o Substitutivo n° 1, a fim de promover

diversas adequações de ordem técnica, mudança da denominação da taxa para Taxa

de Carboneutralização - TCB e flexibilização da aplicação da TCB por parte do

governo estadual, com o qual este relator concorda.
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O Código Tributário Nacional define como fato gerador das taxas o exercício regular

do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico

e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

A taxa que o projeto pretende instituir tem como fato gerador a prestação de serviço

público efetiva ou potencial de carboneutralização.

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reafirma em seu

parecer que a Taxa de Carboneutralização - TCB - “consolida-se como serviço

público específico e divisível quando o Estado e o cidadão assumem que este, ao

adquirir e usar o combustível fóssil, responsabiliza-se pela neutralização da sua

emissão de GEEs, o que será feito por meio da TCB, posto ter o cidadão o dever

social e planetário de manter saudável o meio em que vive, garantindo qualidade de

vida às futuras gerações. Dessa forma o serviço é prestado ao emissor de GEEs com

a finalidade de restaurar o meio ambiente por ele impactado”.

O Substitutivo nº 1 deixa a cargo do Poder Executivo a escolha do órgão

arrecadador, gestor e fiscalizador da TCB, além de remeter para regulamento a

definição do valor, a forma, a condição e o prazo para o recolhimento da taxa. Assim,

o Poder Executivo poderá definir o índice de carboneutralização para cada tipo de

combustível em função da necessidade de recursos e o volume de serviços que se

pretende alcançar a cada exercício, além de decidir sobre o impacto que a cobrança

da taxa causará à economia mineira. Caberá ao Executivo decidir qual percentual

será cobrado, se haverá escalonamento e em qual período, o que este relator

entende ser o mais adequado, pelo fato de aquele Poder ter a sua disposição

informações necessárias para obter o equilíbrio entre a receita arrecadada e as

despesas para a prestação do serviço de carboneutralização.

Por outro lado, o Substitutivo nº 1 manteve o valor fixo, corrigido anualmente pelo

índice de correção da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg -, para a

remuneração dos delegatários do serviço. Este relator entende que, como ficará a

critério do regulamento a definição do valor a ser recolhido, o mesmo procedimento

deverá ser adotado no que se refere às despesas. Devemos deixar essa definição

para o Poder Executivo, por meio de regulamento, com base em alguns critérios

predefinidos e informações de custos que podem ser variáveis dependendo da
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região, das características próprias do terreno e outras razões de ordem técnica. Por

essas razões, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.130/2009, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado p ela Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, e com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 10 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

"Art. 10 - A remuneração do serviço público de carboneutralização, anual e por

hectare convertido, será disciplinada em regulamento e levará em consideração,

entre outros parâmetros:

I - o plano de carboneutralização por sub-bacia hidrográfica;

II - o protocolo de conversão definido por bioma e tipo de vegetação.

Parágrafo único - O fornecimento de mudas, insumos agrícolas e materiais para

proteção e cercamento da área objeto de conversão poderá compor a remuneração

de que trata o “caput” deste artigo.".

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio Franco - Adelmo Carneiro

Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.994/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 4.494/2010

estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de desenvolvimento do

setor de petróleo e de gás natural no âmbito do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2010, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia 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.
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Fundamentação

O projeto em exame estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de

desenvolvimento do setor de petróleo e gás natural.

As primeiras compreendem a reversão dos ganhos econômicos e sociais

decorrentes das atividades do setor em benefício do Estado, com a geração de

emprego e renda, o fortalecimento empresarial, a melhoria da qualidade de vida e a

promoção do bem-estar social; a minimização dos impactos ambientais e sociais

causados pelas referidas atividades, bem como a promoção do conhecimento acerca

da matéria, a fim de promover a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do setor.

São objetivos dessa política, entre outros, ampliar a formação e a preparação da

mão de obra para atender às demandas do setor, inclusive dos fornecedores; criar

incentivos para atrair investidores, fomentando a geração de postos de trabalho e de

renda; qualificar e apoiar as empresas, visando ao ganho de escala, à participação no

mercado e à competitividade; incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação

tecnológica, com foco na atividade empresarial e em ganhos de competitividade

industrial.

Ainda consoante o projeto, na implementação da mencionada política estadual,

caberá ao Estado assumir determinadas providências, como ampliar a oferta de

cursos de formação e capacitação nas áreas afins ao setor; avaliar a possibilidade de

criação de linhas de fomento financeiro e de incentivos fiscais às empresas do setor;

incentivar o desenvolvimento tecnológico das referidas empresas, com ênfase na

agregação de valor; estudar o impacto sobre as demandas de infraestrutura de

acesso terrestre e aeroviário; tomar as medidas necessárias para que o Estado se

torne competitivo em relação aos demais, para atrair investimentos direta ou

indiretamente relacionados à cadeia produtiva do petróleo e do gás natural.

É de conhecimento de todos a importância do desenvolvimento do setor de petróleo

e de gás natural no âmbito do Estado, além de toda a atividade relacionada

indiretamente com a referida cadeia produtiva. Por isso, é imperioso estabelecer

bases para a criação de uma política que objetive o desenvolvimento de tecnologia e

de conhecimento técnico que demanda o setor. Como ressalta o autor na justificação

que acompanha o projeto, a proposição em exame “visa a fomentar a participação do
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Estado, de forma competitiva e sustentável, na cadeia produtiva do petróleo e do gás

natural, em especial mediante desenvolvimento tecnológico das atividades do setor.

Por meio das diretrizes contidas na proposição, o Estado fortalecerá a participação na

indústria de bens e serviços relacionados, mesmo que referente a um elo econômico

distante, ao petróleo e gás natural, gerando emprego e renda”.

Sob o prisma jurídico-constitucional, ressaltamos que a Constituição da República,

em seu art. 20, inciso IX, dispõe que são bens da União os recursos minerais,

inclusive os do subsolo. Quanto à exploração do petróleo e do gás natural, o art. 177

da mesma Carta confere à União monopólio sobre a pesquisa e a lavra de petróleo e

de gás natural e sobre a refinação de petróleo, sendo permitida a contratação, pela

União, de empresas estatais ou privadas para a realização das referidas atividades.

Na mesma linha, o art. 22, incisos IV e XII, confere competência privativa à União

para legislar sobre energia e jazidas, minas e outros recursos minerais.

No entanto, o projeto em análise não trata das matérias insertas no rol de

competências da União: trata da fixação de diretrizes para a elaboração de política de

desenvolvimento para o setor, o que, nos termos do art. 24, é de competência

legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

No entanto, há um campo onde coexistem a competência legislativa privativa da

União e a competência concorrente por parte dos Estados, o que possibilita a edição

de lei estadual sobre o assunto. Isso se deve ao fato de que, em se tratando da

fixação de diretrizes para a elaboração de política de desenvolvimento para o setor de

petróleo e gás, está-se lidando não apenas com as competências insertas no art. 22

da Constituição da República, mas também com outras, a exemplo da competência

para legislar sobre meio ambiente e sobre direito econômico. Estas são, nos termos

do art. 24, incisos I e VI, de competência legislativa concorrente da União, dos

Estados e do Distrito Federal.

Observe-se que a proposição em exame, ao restringir-se a disposições que

estabelecem diretrizes e orientações gerais para a implementação de uma política

pública, não abarca dispositivos de natureza administrativo-programática, atribuição

típica do Poder Executivo.

De outra parte, inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de iniciativa a servir
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de óbice a que este Parlamento deflagre o processo legislativo sobre a matéria.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.994/2010.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Padre João.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 1º/12/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento do Sr. Paulo Gil

Nunes, ocorrido em 30/11/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)



____________________________________________________________________________
403

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2010

Presidência do Deputado Weliton Prado e da Deputada Gláucia Brandão

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

Correspondência: Ofício nº 39/2010 (informando ausência do País), do Governador

do Estado - Ofícios e cartões - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 5.064 a 5.067/2010 - Requerimentos nºs 6.818 a

6.920/2010 - Requerimentos da Comissão de Participação Popular (3) -

Comunicações: Comunicações da Comissão de Participação Popular (2) e do

Deputado Sebastião Costa - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão

da Presidência - Leitura de Comunicações - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -

Carlos Gomes - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Domingos

Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Mauri Torres -

Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 14h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte
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1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Wander Borges, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente - Gostaria de parabenizar o Deputado Wander Borges.

Recentemente estive em Sabará para participar do belíssimo Festival da Jabuticaba,

que, aliás, já entrou para a cultura de nosso Estado.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 39/2010

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, comunicando que

se ausentará do Estado nos dias 3 e 4/12/2010, em viagem oficial aos Estados

Unidos da América, para participar do voo inaugural entre Belo Horizonte e Miami

pela TAM, e entre os dias 8 e 12/12/2010, em razão de viagem ao exterior, em

caráter particular, sem ônus para o erário.

OFÍCIOS

Do Sr. José Sarney, Presidente do Senado Federal, encaminhando autógrafo do

Decreto Legislativo nº 693, de 2010.

Dos Srs. Alexandre Silveira e Odair Cunha, Deputados Federais, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.598/2010 , do Deputado Délio Malheiros.

Do Sr. João Francisco Goulart dos Santos, Diretor do Departamento de Execução e

Avaliação do PNSP, do Ministério da Justiça (substituto), encaminhando a relação

dos convênios celebrados em 2010 entre esse Ministério e o Estado. (- À Comissão

de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Diretoria do DER-MG (4), prestando informações relativas aos Requerimentos

n°s 6.623/2010, da Comissão de Direitos Humanos, 6. 645/2010, do Deputado

Wander Borges, 6.652/2010, do Deputado Carlin Moura, e 6.692/2010, da Comissão

de Turismo.

Do Sr. Marco Antonio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, justificando sua
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ausência em reunião na Câmara Municipal de Caxambu e indicando seus

representantes no evento. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Marco Antonio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (3), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.842, 6.699 e 6.703/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Ronaldo Antônio Pereira da Silva, Presidente do Conselho Estadual de

Promoção da Igualdade Racial, manifestando apoio à aprovação do Projeto de Lei nº

1.839/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 67/2007.)

Do Sr. Renato César Jardim, Juiz de Direito, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.122/2010, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Samuel Marcelino de Oliveira Jr., Assessor Chefe de Gabinete da

Subsecretaria de Administração Prisional, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.705/2010, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Márcio André Keppler Braga, Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho

Nacional de Justiça, prestando informações relativas a documentação encaminhada

por meio do Ofício n° 1.627/2010/SGM, em atendiment o a solicitação das Comissões

de Direitos Humanos e de Segurança Pública. (- Às Comissões de Direitos Humanos

e de Segurança Pública.)

Do Sr. João Paulo Santos da Costa Cruz, Juiz de Direito, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 6.700/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. João Batista de Souza, Chefe de Gabinete da Secretaria de Assuntos

Institucionais de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento da

Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício n° 2.113/2010/SGM.

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social, informando a liberação de recursos financeiros para o Estado. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Ana Cláudia Oliveira Perry, Coordenadora de Apoio Administrativo do

Detran-MG, prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.612/2010, do

Deputado Carlin Moura.

Da Sra. Mirian T. S. Eira, Gerente-Geral (interina) da Embrapa, comunicando a
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assinatura de convênios entre essa empresa e a Epamig. (- 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. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (1.250), informando a liberação

de recursos financeiros para os órgãos e as entidades 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.)

Da Sra. Sandra M. Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores da

Justiça do Estado de Minas Gerais - Serjusmig -, solicitando seja rejeitado o

requerimento de retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.797/2009, encaminhado

pelo Ofício nº 266/Gapre/2010, do Presidente do TJMG, e seja ouvida essa

autoridade a respeito do assunto, caso se entenda necessário. (- Anexe-se ao Projeto

de Lei nº 3.797/2010.)

Do Sr. Geraldo Borges Junior, Corregedor Adjunto do CRM-MG, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado pelo Ofício nº 1.409/2009/SGM.

Do Sr. Mário de Lima Guerra, Presidente da Sociedade Educacional e Cultural de

Sabará, agradecendo voto de congratulações com a Faculdade de Sabará pelos 12

anos de sua inauguração, formulado por esta Casa em atenção a requerimento do

Deputado Wander Borges.

Do Sr. Marcelo Torres Motta, Diretor da Ibérica Agropecuária Ltda., convidando

para audiência pública convocada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental -

Copam - sobre empreendimento da Fazenda Tropeiros, a ser realizada em

16/12/2010, no Município de Miravânia.

CARTÕES

De Dom Joaquim Mol, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte,

agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa, em atenção a

requerimento do Deputado Wander Borges, pelo reconhecimento da PUC Minas, pelo

Vaticano, como a maior universidade católica do mundo.

Da Sra. Adriene Andrade, Conselheira Corregedora do Tribunal de Contas,

encaminhando exemplar do “Demonstrativo Gráfico de Resultados” do primeiro
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semestre desse Tribunal. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 5.064/2010

Cria o Programa Estadual de Práticas Integrativas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Programa Estadual de Práticas Integrativas em saúde.

Art. 2º - O Programa Estadual de Práticas Integrativas tem como objetivo propor,

elaborar e promover, no âmbito da Secretaria de Saúde, uma medicina alicerçada na

integralidade, ou seja, com atendimento e avaliação do ser humano em todas as suas

dimensões - biológica, psicológica, sociológica e espiritual - dentro de uma

abordagem transdisciplinar, transcultural, transpessoal e transreligiosa, resgatando e

garantindo concretamente a humanização no atendimento à saúde, respeitando a

multidimensionalidade e a multicausalidade do adoecimento do ser.

Art. 3º - Entende-se por práticas integrativas em saúde aquelas que abordam de

forma integral e dinâmica o processo saúde-doença, desenvolvendo ações no campo

da prevenção de agravos, da promoção e da recuperação da saúde, harmonizando a

relação do indivíduo com a natureza na busca do equilíbrio e favorecendo a

expressão das potencialidades humanas.

Art. 4º - As práticas integrativas em saúde incluem a homeopatia, a fitoterapia, as

medicinas tradicionais, o termalismo-crenoterapia, a medicina antroposófica e demais

práticas reconhecidas ou que venham a ser reconhecidas pela Política Nacional de

Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde.

Art. 5º - Para a consecução dos objetivos propostos, a regulamentação do

Programa Estadual de Práticas Integrativas deverá contemplar estratégia de gestão

que assegure a participação intersetorial dos órgãos oficiais, da sociedade civil e das

entidades representativas da homeopatia, da fitoterapia, das medicinas tradicionais,

do termalismo-crenoterapia, da medicina antroposófica e demais práticas

reconhecidas ou que venham a ser reconhecidas pela Política Nacional de Práticas
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Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde.

Art. 6º - A execução do Programa deverá ser descentralizada, tendo como base a

divisão territorial dos Departamentos Regionais de Saúde, respeitando a vocação

regional e abordando de forma integrada as questões ambientais e científico-

tecnológicas, permitindo uma ampla estratégia de desenvolvimento regional.

Art. 7º - Caberá aos gestores do Programa promover, incentivar e prestar

assessoria técnica para implantação, expansão e desenvolvimento do Programa no

âmbito dos Municípios.

Art. 8º - Os gestores do Programa deverão promover ações nas instituições

públicas e privadas que mantêm atividades correlatas e relacionadas às propostas do

Programa, nas áreas de agronomia, meio ambiente, etnobotânica, ensino, pesquisa e

produção farmacêutica, visando dar suporte à plena expansão das atividades do

Programa Estadual de Práticas Integrativas.

Art. 9º - A regulamentação desta lei se dará dentro de 90 (noventa) dias a contar de

sua publicação e deverá observar as seguintes diretrizes:

I - prevenção de agravos e promoção, manutenção e recuperação da saúde

baseadas em modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do

indivíduo, conforme previsto no art. 2º desta lei;

II - visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção do cuidado

continuado, humanizado e integral em saúde, estimulando a autonomia e a

corresponsabilidade dos indivíduos pela saúde;

III - estímulo às intervenções que visam promover bem-estar, saúde e mecanismos

naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias

eficazes, eficientes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento

do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a

sociedade;

IV - facilitação do acesso às práticas integrativas, garantindo que os profissionais de

saúde tenham condições de desenvolver suas ações de forma humanizada,

objetivando melhoria no atendimento e nas relações entre gestores, profissionais de

saúde e usuários, fundamentadas no respeito à dignidade de quem cuida e no

atendimento oportuno, humanizado e de qualidade;
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V - racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e

socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades;

VI - incentivo à participação social no desenvolvimento do Programa, promovendo o

envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e profissionais nas

diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde;

VII - incentivo à inserção das práticas integrativas em todos os níveis de atenção à

saúde, com ênfase no nível básico;

VIII - desenvolvimento das práticas integrativas em caráter multiprofissional e

interdisciplinar, com participação, formação e aperfeiçoamento das categorias

profissionais presentes na rede de atendimento à saúde do Estado de Minas Gerais,

e em consonância com o nível de atenção;

IX - criação de grupo de trabalho constituído no âmbito da Secretaria Estadual de

Saúde, para elaboração de normas técnicas e operacionais de implantação e

desenvolvimento das práticas integrativas no Estado;

X - priorização de esforços no campo da investigação e da implementação das

práticas da medicina tradicional do Brasil, particularmente das tradições indígenas e

afrobrasileiras, através do estabelecimento de convênios e parcerias com instituições

de pesquisas que atuam nessa área;

XI - em relação à fitoterapia, a regulamentação desta lei deverá contemplar o

incentivo às iniciativas de implantação e desenvolvimento:

a) da pesquisa científica voltada para a identificação, classificação e análise das

qualidades terapêuticas das plantas, na perspectiva da valorização da etnobotânica;

b) do cultivo de plantas medicinais;

c) da produção, distribuição e do controle de qualidade dos produtos fitoterápicos;

d) da divulgação do conhecimento da fitoterapia com o objetivo de orientar os

profissionais da saúde e a população em geral a respeito de sua utilização e

benefícios;

XII - em relação à homeopatia, a regulamentação desta lei deverá contemplar o

incentivo às iniciativas de implantação e desenvolvimento:

a) da inserção da atenção homeopática em todos os níveis de atenção,

prioritariamente na atenção básica, oferecida como opção de cuidado a toda



____________________________________________________________________________
410

população;

b) das ações na área de formação e educação permanente para profissionais

homeopatas, em consonância com os princípios do SUS;

c) das pesquisas que respeitem a racionalidade homeopática nas seguintes áreas:

básica, epidemiológica, clínica, social, farmacêutica, avaliação de serviços,

patogenética e farmacológica;

d) da produção, distribuição e controle de qualidade dos medicamentos

homeopáticos;

e) das ações de informação, comunicação e educação popular em saúde que

busquem divulgar informações sobre o cuidado homeopático e seus benefícios, com

objetivo de orientar os usuários e os profissionais da saúde a respeito da

racionalidade homeopática, enquanto recurso de promoção da saúde, de profilaxia e

de tratamento das doenças.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: Em 2006, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 971, que dispõe

sobre a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC - no

Sistema Único de Saúde, na qual constou recomendação para que as Secretarias de

Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios implantassem e

implementassem as ações e serviços relativos às Práticas Integrativas e

Complementares.

A publicação dessa Portaria atende a uma necessidade constatada pelas

Conferências Nacionais de Saúde que, desde 1986, têm recomendado apoio

financeiro e técnico para a implantação das práticas integrativas na rede pública de

saúde.

As práticas integrativas em saúde são aquelas que abordam de forma integral e

dinâmica o processo saúde-doença, desenvolvendo ações no campo da prevenção

de agravos, da promoção e da recuperação da saúde, harmonizando a relação do

indivíduo com a natureza na busca do equilíbrio e favorecendo a expressão das

potencialidades humanas.
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Enquanto modalidade de atenção à saúde, também essas práticas têm sido

apontadas, por gestores, médicos e usuários, como capazes de contribuir para o

resgate da dimensão humanista da medicina, dentro de uma perspectiva de

integralidade.

De relevo notar que, para a efetiva implantação do Programa previsto nesta lei, é

imprescindível o desenvolvimento de um sistema de remuneração de serviços e de

avaliação profissional que premie a saúde e não a doença, o que implica revisão dos

modos operacionais do sistema, de forma a privilegiar a promoção da saúde com a

meta de reduzir a demanda de consultas e a solicitação de exames, e não de

perpetuar tratamentos crônicos, como acontece na prática hegemônica.

Nessa estratégia de atendimento, o sistema deve, necessariamente, incluir uma

maior duração e profundidade das consultas, para o alcance da

multidimensionalidade do paciente e da multifatorialidade e multicausalidade da

doença, garantindo a continuidade do tratamento com o entendimento de doença e

cura como um processo, de forma que possam conduzir a um atendimento

humanizado e a uma prática médica ética, pessoal e economicamente sustentável.

É comprovado que as práticas integrativas aumentam a resolutividade dos serviços

e fortalecem, com a humanização no atendimento, a relação médico-paciente, como

um dos elementos fundamentais na terapêutica. Estudos têm demonstrado também

que tais abordagens contribuem para a ampliação da corresponsabilidade dos

indivíduos pela saúde.

Dessa forma, o desenvolvimento das práticas integrativas em conjunto com as

ações e serviços já existentes no SUS deve ser entendido como continuidade do

processo de implantação do sistema. Ao considerar o indivíduo na sua

multidimensionalidade - sem perder de vista a sua singularidade, quando da

abordagem de seus processos de adoecimento e de saúde - as práticas integrativas

contribuem para a integralidade da atenção à saúde e para o aprimoramento do

Sistema Único de Saúde.

- 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 5.065/2010
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Dispõe sobre multa por dano ambiental caracterizado por qualquer ato que implique

o depósito de lixo em via ou logradouro público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedado praticar qualquer ato que implique o depósito de lixo em via ou

logradouro público.

§ 1º - Considera-se lixo, para os fins desta lei, todo e qualquer resíduo sólido,

orgânico ou inorgânico, de origem doméstica, comercial, industrial, hospitalar ou

especial, resultante das atividades diárias do homem em sociedade.

§ 2º - Caracteriza dano ambiental a conduta prevista no “caput” deste artigo.

§ 3º - Não se aplica o disposto no “caput” na hipótese de colocação de lixo em

recipiente próprio para coleta pública.

Art. 2º - Pelo descumprimento do art. 1º, aplicar-se-ão as seguintes penalidades:

I - multa de R$100,00 (cem reais) a R$10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao

dano causado;

II - multa em dobro por reincidência, e assim sucessivamente.

§ 1º - No caso de aplicação de penalidade, é assegurada a ampla defesa e o

contraditório, e a multa só poderá ser aplicada após a comprovação da não execução

das disposições previstas nesta lei, a ser apurada em processo administrativo.

§ 2º - O valor das multas será reajustado com base no Índice de Preços ao

Consumidor Amplo - IPCA - ou em qualquer índice legal que venha a substituí-lo.

§ 3º - A multa será aplicada sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, e

não haverá compensação.

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

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: O meio ambiente equilibrado tem sido a grande preocupação deste

século. E que pesem as leis de proteção, vivemos um quadro que merece reflexão

quanto aos destinos da humanidade.

Recentes notícias divulgadas na mídia mundial dão conta de que o aquecimento

global, responsável por inúmeras catástrofes, é efeito direto do dano ambiental.

Segundo informações, se os danos cessassem hoje, a natureza levaria mais ou
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menos 50 anos para se recuperar.

Dessa forma, a questão ambiental deve merecer efetiva atenção por parte de todos,

principalmente das autoridades. Devemos criar mecanismos legais e educar a

população visando à proteção do meio ambiente. O legislador constituinte sinalizou

claramente nesse sentido: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo

para as presentes e futuras gerações” (art. 225 da Constituição Federal).

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.066/2010

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Habitacional, Meio Ambiente,

Assistência Social e Saneamento Básico de Santa Bárbara do Tugúrio, com sede no

Município de Santa Bárbara do Tugúrio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Habitacional, Meio

Ambiente, Assistência Social e Saneamento Básico de Santa Bárbara do Tugúrio,

com sede no Município de Santa Bárbara do Tugúrio.

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

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2010.

Padre João

Justificação: A Associação Pró-Habitacional, Meio Ambiente, Assistência Social e

Saneamento Básico de Santa Bárbara do Tugúrio é associação civil de direito privado

sem fins lucrativos, fundada em 4/10/2007, tendo por finalidades: promover

programas de moradia popular; sensibilizar o conjunto da sociedade sobre o

significado político social, econômico e cultural da grave crise habitacional de Santa

Bárbara do Tugúrio e região; alertar o poder público para que assuma suas

responsabilidades diante dos problemas existentes na região; aprofundar e pesquisar

sobre as alternativas de moradia popular, visando a apresentar propostas aos setores

públicos e privados, criar condições para o desenvolvimento de seus associados,
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escolher e contratar a aquisição de terrenos, benfeitorias e equipamentos

indispensáveis à execução de seu empreendimento habitacional e ao pleno alcance

de seus objetivos; obter do sistema financeiro de habitação recursos necessários à

execução dos seus empreendimentos.

O processo objetivando a utilidade pública da entidade encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.067/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Grupo da Feliz Idade, com sede no

Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Grupo da Feliz Idade,

com sede no Município de Barroso.

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

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2010.

Padre João

Justificação: A Associação do Grupo da Feliz Idade é associação civil de direito

privado sem fins lucrativos, fundada em 1º/3/2008, tendo por finalidades: promover

encontros abertos à participação de todas as pessoas sem distinção; incentivar

relacionamento social entre os participantes efetivos, seus familiares e amigos;

promover ações através do esporte, lazer e da cultura que venham melhorar a

qualidade de vida de seus associados; reivindicar da prefeitura políticas públicas de

educação, saúde, infraestrutura e saneamento básico; promover ações que visem a

proteger a família, a infância e a velhice; promover a conscientização da comunidade

na preservação do patrimônio histórico e artístico e do meio ambiente; zelar pela

dignidade dos associados ajudando-os a combater o tratamento desumano,

orientando-os a buscar órgão responsável pelos direitos dos idosos.
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O processo objetivando a utilidade pública da entidade encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.818/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para assegurar a

implantação das redes de urgência e emergência em todas as macrorregiões de

saúde do Estado, em especial na macrorregião Sudeste, até o ano de 2014. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº 6.819/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para realizar estudos sobre formas de incentivar a siderurgia, com o objetivo de

aumentar o aproveitamento do minério de ferro pela indústria mineira, bem como

outras medidas de estímulo à agregação de valor às exportações do setor

minerometalúrgico do Estado. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 6.820/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para realizar estudo

sobre a viabilidade de que, na conformação da rede microrregional, o Hospital

Regional de Araçuaí se torne a referência em urgência e emergência, com o devido

apoio técnico e financeiro dessa Secretaria. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 6.821/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que seja

construído um centro educacional de cursos profissionalizantes para atender o

Município de Carneirinho e região. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.822/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que sejam

firmados com o Senac, ainda em 2010, os convênios necessários para oferecer, em
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2011, em todas as regiões do Estado, o curso profissionalizante direcionado ao

atendimento de idosos. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.823/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providência para o aumento do

número de cursos e de vagas do Programa de Educação Profissional no Município de

Iturama.

Nº 6.824/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que seja

firmado convênio entre o Estado e o Instituto Educacional Profissionalizante para a

oferta de cursos profissionalizantes no Município de Itapagipe. (- Distribuídos à

Comissão de Educação.)

Nº 6.825/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que sejam

oferecidos, no Município de Frutal e região, cursos profissionalizantes direcionados a

pessoas com deficiência intelectual e múltipla. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.826/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que a Comissão

Intergestores Bipartite avalie a necessidade de ampliação do número de leitos de UTI

na regional de saúde de Uberlândia, a ser discutida entre os gestores daquela região.

(- À Comissão de Saúde.)

Nº 6.827/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

realização de estudo sobre a viabilidade da criação de Coordenadoria do Idoso dentro

de sua estrutura orgânica.

Nº 6.828/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

formulado à Secretária de Planejamento e Gestão pedido de providência para a

realização de estudo sobre a viabilidade da criação da Coordenadoria do Idoso no

âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social. (- Distribuídos à Comissão do

Trabalho.)

Nº 6.829/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para
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que seja analisada a viabilidade de alteração da natureza do programa 140 -

Desenvolvimento do ensino superior na Uemg para estruturador.

Nº 6.830/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a realização de

concurso público para compor os quadros das escolas estaduais participantes do

Programa de Educação Profissional e de ações de capacitação para os docentes que

atuam nessas instituições. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 6.831/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Ruralminas pedido de providências para a construção

de reservatórios de água nos Municípios de Araçuaí, Berilo e outros do Alto

Jequitinhonha nos projetos submetidos ao Fhidro, no âmbito da Ação 1041 do PPAG

2008-2011. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 6.832/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para garantir vagas

no Programa de Educação Profissional aos alunos participantes do Poupança Jovem

e prioridade de matrícula destes nos cursos ofertados pelo programa.

Nº 6.833/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a formalização

de convênio junto ao governo federal para participação em programas federais de

capacitação de docentes e outros profissionais de ensino.

Nº 6.834/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para o aumento do

número de escolas atendidas pelo Promédio. (- Distribuídos à Comissão de

Educação.)

Nº 6.835/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Presidência da Emater pedido de providências para que se promova,

na Zona da Mata, no âmbito da Ação-1154, do PPAG 2008-2011, capacitação

visando à empregabilidade na agricultura familiar e à geração de renda e de

segurança alimentar e nutricional sustentável. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 6.836/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

revisão dos critérios de apresentação de documentos dos alunos participantes do

Poupança Jovem. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.837/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que as escolas

estaduais efetivamente incluam nos temas transversais do ensino fundamental e

médio a prevenção ao uso das drogas.

Nº 6.838/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a imediata

implantação dos cursos de elétrica e solda na Escola Estadual João Kopke, no

Município de Fronteira.

Nº 6.839/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a implantação

de centros da juventude em outras regiões do Estado.

Nº 6.840/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que viabilize a

implantação e manutenção de cursos profissionalizantes no Bairro Santa Cecília, em

Juiz de Fora. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 6.841/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a criação

do Parque Estadual da Pampulha, no Município de Belo Horizonte, e do Museu da

Água e do Meio Ambiente, no interior dessa unidade de conservação.

Nº 6.842/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que, nas

atividades de educação ambiental desenvolvidas por essa Secretaria, seja dada

atenção especial aos idosos por sua importância e ampla participação na vida social

e, ainda, seja feito contato com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medina, que

desenvolve um projeto de educação ambiental no Vale do Jequitinhonha, visando ao

estabelecimento de uma possível cooperação técnica. (- Distribuídos à Comissão de

Meio Ambiente.)

Nº 6.843/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado à Secretaria de Esporte e Juventude pedido de providências para a

realização de projetos esportivos no Bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 6.844/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para estudos

sobre a criação do Monumento Natural da Serra da Calçada, visando à proteção dos

patrimônios natural, arqueológico, espeleológico e cultural ali situados. (- À Comissão

de Meio Ambiente.)

Nº 6.845/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para estudo sobre a viabilidade

técnica do asfaltamento do trecho da via que liga o Município de Tupaciguara ao

Distrito Industrial e sobre o asfaltamento do trecho da via de acesso ao local

conhecido como Prainha, a partir da MG-255, em São Francisco Sales.

Nº 6.846/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a elaboração de estudos

sobre a viabilidade técnica do asfaltamento da estrada entre a BR-188 e a divisa com

o Estado de Goiás, da estrada que liga São Francisco Sales a Campina Verde e da

interligação da BR-153 com a BR-452, e a implementação dos projetos de

asfaltamento do trecho de acesso ao porto hidroviário de Iturama e da estrada entre

Frutal e Vila Barroso.

Nº 6.847/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita encaminhado

à Secretaria de Transportes pedido de providências para a elaboração de estudos

sobre a viabilidade técnica do asfaltamento das estradas entre a BR-452 e os

povoados de Bálsamo e Brilhante e da via que liga a Vila Coqueiros, no Município de

Itapagipe, à MG-255, no âmbito do Programa 026 - Minas Avança.

Nº 6.848/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Unidade PPP da Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido

de providências para a elaboração de estudos sobre a viabilidade técnica do

asfaltamento da via entre Carneirinho e o Distrito de Estrela da Barra, passando pela

sede da Usina Coruripe.

Nº 6.849/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado ao DER-MG pedido de providências sobre a viabilidade da

reconstrução da Ponte Cônego Aldeia Nova, que dá acesso ao Projeto de

Assentamento Queixada e a diversas propriedades rurais, e de que os trâmites para

realização da obra de implementação de interseção em dois níveis no cruzamento

das Rodovias MG-255 e BR-153 sejam iniciados o quanto antes.

Nº 6.850/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para elaboração de

estudo sobre a viabilidade da reconstrução da Ponte Cônego Aldeia Nova, que dá

acesso ao Projeto de Assentamento Queixada e a diversas propriedades rurais. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 6.851/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e à Direção Executiva do Centro Mineiro

de Referência em Resíduos pedido de providências para que se amplie o

oferecimento de cursos de capacitação, inclusive na modalidade de capacitação a

distância, para os agentes e gestores públicos municipais dos serviços de gestão dos

resíduos sólidos. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.852/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências técnicas e legais

necessárias à regulamentação da Lei nº 13.453, de 2000, que autoriza a criação do

programa Ronda escolar no Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.853/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Presidência da Copanor pedido de providências para que avalie a

possibilidade de se implementarem, no âmbito da política de capacitação e

qualificação funcional da empresa, parcerias com organizações não governamentais.

(- À Comissão de Saúde.)

Nº 6.854/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que viabilize a

implantação de programas de avaliação nutricional dos alunos da educação básica,

em especial nas escolas de tempo integral.

Nº 6.855/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que viabilize a
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implantação de programas de acolhimento aos professores submetidos à violência no

ambiente escolar e de prevenção ao afastamento por sofrimento mental decorrente

do ambiente de trabalho. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 6.856/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para analisar a

viabilidade de criação de programa de capacitação de profissionais da Educação de

Jovens e Adultos ou de adequação dos programas de capacitação mantidos pela

Secretaria ao público idoso, e a adequação dos recursos didáticos, espaços físicos e

horários de aulas às especificidades dos idosos. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.857/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à

implementação do programa de capacitação de docentes que atuam nas

comunidades quilombolas que menciona ou à adequação dos programas de

capacitação mantidos pela Secretaria com essa finalidade. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 6.858/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para a realização

de estudo sobre a viabilidade de implantação do passe-livre ou meio passe para

estudantes nas linhas do sistema metropolitano de transporte coletivo de

passageiros. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.859/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para ampliar 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.

Nº 6.860/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado às Secretárias de Educação e de Planejamento e Gestão pedido de

providências para que o Poder Executivo mantenha diálogo permanente com as

entidades representantes dos profissionais da educação, com o objetivo de aprimorar

as legislações pertinentes à organização e à remuneração de suas carreiras.

Nº 6.861/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para a

realização de estudo sobre a viabilidade da criação de parque tecnológico junto ao

câmpus da Uemg em Belo Horizonte de forma a permitir a produção de conhecimento

e pesquisas junto ao Cetec e à Fapemig, ambas no mesmo espaço geográfico do

Bairro Cidade Nova. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 6.862/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a elaboração de um estudo

sobre a viabilidade técnica da instalação de passarelas na travessia da MG-223, que

liga os Bairros Tiradentes e Nova Esperança, em Tupaciguara, e na travessia da BR-

452, que liga os Bairros Jardim do Lago e Bairro Primavera. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 6.863/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para

priorizar a realização de pesquisas em agricultura e pecuária no polo de inovação do

Município de Araçuaí, com o objetivo de desenvolver técnicas capazes de contribuir

para o aumento da produtividade desses setores na região do Vale do Jequitinhonha.

(- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.864/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Unidade PPP da Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido

de providências para a realização de uma parceria com a Usina Alvorada para a

construção de uma estrada asfaltada entre Araporã e o povoado dos Garcias, no

Município de Monte Alegre. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.865/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para analisar a

viabilidade da oferta de atividades complementares para apoio aos profissionais da

educação na realização das suas atribuições, de modo que esses profissionais

possam refletir sobre as ações educativas que incrementem o desempenho escolar e

proporcionem melhoria da convivência entre alunos e professores. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 6.866/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a elaboração de um estudo
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sobre a viabilidade técnica da construção e do asfaltamento da estrada vicinal que

liga os Municípios de Tupaciguara e Monte Alegre de Minas.

Nº 6.867/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a elaboração de um estudo

sobre a viabilidade técnica do recapeamento e da implantação de acostamento na

Rodovia BR-452, no trecho entre Tupaciguara e Araporã, e o recapeamento da

Rodovia BR-497, nos trechos entre Campina Verde e Prata e entre Carneirinho e

Iturama, ambas rodovias federais cuja conservação foi delegada ao Estado mediante

convênio. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 6.868/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para a

realização de estudos sobre a implantação de programa de capacitação permanente

dos profissionais que atuam nas instituições estaduais de ensino superior.

Nº 6.869/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para especial

atenção à Ação 1024 - Melhoria da infraestrutura física, mobiliário e equipamentos

escolares - ensino fundamental - e à Ação 1109 - Melhoria da infraestrutura física,

mobiliário e equipamentos escolares - ensino médio -, do Programa 030 - Novos

padrões de gestão e atendimento da educação básica - do PPAG 2008-2011, com

aumento dos investimentos destinados a elas. (- Distribuídos à Comissão de

Educação.)

Nº 6.870/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que sejam

divulgados os serviços prestados pelos Centros Mais Vida no Estado. (- À Comissão

de Saúde.)

Nº 6.871/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a elaboração de estudo sobre

a viabilidade técnica do asfaltamento das vias que ligam Descoberto a São João

Nepomuceno e a Itamarati de Minas e sobre a pavimentação asfáltica da via entre o

Distrito de Araci, em São João Nepomuceno, e a represa Energisa.

Nº 6.872/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado ofício ao Presidente da Cemig pedido de providências para a instalação

de iluminação pública em todo o Bairro Primavera no Município de Araporã.

Nº 6.873/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para 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, além

de um estudo sobre a viabilidade técnica e financeira do projeto supracitado.

Nº 6.874/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a elaboração de estudo sobre

a viabilidade técnica da realização de uma ligação rodoviária entre a BR-267 e a BR-

040.

Nº 6.875/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para elaboração de estudos sobre

a viabilidade técnica da construção de três contornos rodoviários em Rio Novo,

Guarani e Piraúba e de dois trevos de acesso à cidade de Carneirinho.

Nº 6.876/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DNIT pedido de providências para a elaboração de estudos sobre a

viabilidade técnica da duplicação da Rodovia BR-153, no trecho entre Prata e

Fronteira, da implantação de barreira eletrônica na BR-364, em frente ao conjunto

habitacional Frutal III, em Frutal, da construção do trevo na BR-153 no entroncamento

com a via de acesso ao Condomínio Santa Mônica e ao distrito de Santo Antônio do

Rio Grande ( Lagoa Seca) e da implantação de trevos e 3ª faixa na BR-497 e na BR-

153. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 6.877/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para que empreenda

esforços para a assinatura do convênio que repassa recursos federais para as

atividades da Emater para o ano de 2011.

Nº 6.878/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro do Desenvolvimento Agrário pedido de providências para a

assinatura do convênio que repassa recursos federais para as atividades da Emater

para o ano de 2011. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária .)
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Nº 6.879/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que viabilize a

inclusão de profissionais como psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais no

quadro de servidores das escolas públicas estaduais, de modo a prover as unidades

escolares de pessoal qualificado para acompanhamento adequado aos estudantes e

suas famílias. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.880/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado às Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social pedido de

providências para a inclusão de assistentes sociais nas equipes do Programa Saúde

da Família de forma a promover sua integração com o Programa de Casa em Casa,

quando este último for implementado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº 6.881/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para que sejam

realizados estudos sobre a viabilidade da construção de um posto fiscal na BR-153,

na saída para Itumbiara (GO). (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 6.882/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para o acompanhamento

das ações de atenção à saúde da mulher e da criança em Sarzedo, bem como para a

orientação da população a fim de melhorar a eficiência do serviço de saúde materno-

infantil nesse Município.

Nº 6.883/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que as equipes de

saúde da família e outros profissionais da área sejam capacitados para o atendimento

do idoso comum. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 6.884/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para que sejam promovidas feiras de artesanato na região da Zona da Mata. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 6.885/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências
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para que sejam realizados estudos conjuntos com a Secretaria de Fazenda para

atrair empresas para o Município de Araporã, por meio da concessão de incentivos

fiscais e outras medidas de estímulo à economia.

Nº 6.886/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para que sejam

realizados estudos conjuntos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para

atrair empresas para o Município de Araporã por meio da concessão de incentivos

fiscais e outras medidas de estímulo à economia. (- Distribuídos à Comissão de

Fiscalização Financeira.)

Nº 6.887/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências para

estudar a viabilidade de provisão de infraestrutura urbana para o Bairro Liberdade, no

Município de Araporã. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.888/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para estudar a viabilidade de

implantação de anel viário em Limeira do Oeste.

Nº 6.889/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências para

a elaboração de estudos sobre a viabilidade técnica da construção e reforma de

pontes no Município de São Francisco de Sales, no âmbito da Ação 4458 do PPAG.

Nº 6.890/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para a elaboração

de estudos sobre a viabilidade técnica da construção e reforma de pontes no

Município de São Francisco de Sales.

Nº 6.891/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de São Francisco de Sales pedido de

providências para a elaboração de estudos sobre a viabilidade técnica da construção

e reforma de pontes nesse Município. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 6.892/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja

garantida a oferta de cursos com conteúdos relacionados aos direitos e garantias
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fundamentais para os presos e os egressos do sistema prisional. (- À Comissão de

Direitos Humanos.)

Nº 6.893/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao BDMG pedido de providências para a elaboração de estudo sobre a

viabilidade técnica da utilização de recursos do programa Novo Somma Infra para a

construção e reforma das sedes administrativas das prefeituras do Estado, bem como

da liberação dos recursos para esse fim, caso aplicável. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 6.894/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a realização

de estudos sobre a demanda de vagas em unidades destinadas ao cumprimento de

medidas de semiliberdade por adolescentes em conflito com a lei, nas regiões

Jequitinhonha-Mucuri e Centro-Oeste do Estado, com vistas à implantação de novas

unidades nas citadas regiões. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.895/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Emater-MG pedido de providências para que seja dado apoio técnico

com vistas ao desenvolvimento do potencial da piscicultura no Triângulo Mineiro, em

virtude da instalação de frigorífico de pescado na região, com recursos do Ministério

da Pesca e Aquicultura. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.896/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a realização de

estudos sobre a viabilidade da expansão, na região Centro-Oeste do Estado, do

Programa 055 - Escola viva e comunidade ativa - do PPAG 2008-2011. (- À Comissão

de Educação.)

Nº 6.897/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte - Agência RMBH - pedido de providências para investimentos no sistema

viário da RMBH de forma a priorizar o transporte coletivo.

Nº 6.898/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à BHTrans pedido de providências para a realização de investimentos

no sistema viário da RMBH de forma a priorizar o transporte coletivo. (- Distribuídos à
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Comissão de Transporte.)

Nº 6.899/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a realização

de estudos sobre a implantação do programa Fica Vivo na região Centro-Oeste do

Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.900/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Turismo pedido de providências para a elaboração de

estudo sobre a tecnologia QR Code e a análise da viabilidade de sua instalação em

locais de relevância turística e cultural de Minas Gerais.

Nº 6.901/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Cultura pedido de providências para estudo da

tecnologia QR Code e análise da viabilidade de sua instalação em locais de

relevância turística e cultural de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão de

Turismo.)

Nº 6.902/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para

que os índices de proficiência média do ensino médio aferidos no Programa de

Avaliação da Educação Básica - Proeb - sejam incluídos como indicadores de futuros

programas que tratarem do ensino médio, no próximo PPAG. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 6.903/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para que seja

designado um Escrivão de Polícia para a Delegacia de Polícia de Araporã. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.904/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Iter-MG pedido de providências com vistas à

celeridade e à otimização dos recursos para os processos de regularização das terras

devolutas mineiras. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.905/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Presidente da Copanor pedido de providências para que seja

avaliada a possibilidade de estender o serviço de abastecimento de água realizado
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pela Copasa-MG na sede do Município de Francisco Badaró, com água vinda do Rio

Setúbal, para o Distrito de Tocoiós de Minas, abastecido atualmente por meio de

poços artesianos geridos pela Copanor.

Nº 6.906/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Presidente da Copasa-MG pedido de providências para que

seja avaliada a possibilidade de o abastecimento de água do Distrito de Tocoiós de

Minas, no Município de Francisco Badaró, atualmente realizado por meio de poços

artesianos pela Copanor, ser incorporado ao abastecimento da sede do Município,

feito pela Copasa - MG, com água vinda do Rio Setúbal. (- Distribuídos à Comissão

de Saúde.)

Nº 6.907/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Idene pedido de providências para que dedique

especial atenção à vocação do Vale do Jequitinhonha para o artesanato, quando da

execução da Ação 1090 - Qualificação profissional e inserção no mercado de

trabalho. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.908/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que implemente

o processo de certificação ocupacional como mecanismo de promoção na carreira,

em atendimento ao disposto no art. 18, § 2º, da Lei 15.293, de 5/8/2004, que institui

as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 6.909/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Ruralminas pedido de providências para que avalie a

possibilidade de ampliar as metas previstas em relação à construção de bacias de

captação e terraceamento, estabelecer rotinas de fiscalização e de manutenção

dessas obras e implementar programas de construção de barraginhas de retenção e

infiltração de águas pluviais.

Nº 6.910/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Idene pedido de providências para estudar formas

de se planejar adequadamente o fornecimento de energia para as futuras instalações

de unidades agroindustriais no Estado, tendo em vista que algumas dessas unidades,
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a exemplo das previstas na Ação 1228 - Implantação de unidades produtivas -, sob

responsabilidade do Idene, no PPAG 2008-2011, não funcionam ou operam

precariamente por falta de disponibilidade energética.

Nº 6.911/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Presidente da Cemig pedido de providências para estudar

formas de se planejar adequadamente o fornecimento de energia para as futuras

instalações de unidades agroindustriais no Estado, tendo em vista que algumas

dessas unidades, a exemplo daquelas previstas na Ação 1228 - Implantação de

unidades produtivas -, sob responsabilidade do Idene, no PPAG 2008-2011, não

funcionam ou operam precariamente por falta de disponibilidade energética.

Nº 6.912/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que se

realizem, de forma articulada com a Cemig, estudos sobre as fontes mais adequadas

de energias alternativas a serem utilizadas no semiárido mineiro, visando ao

atendimento da população de baixa renda.

Nº 6.913/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Presidente da Cemig pedido de providências para a

realização, em conjunto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, de estudos

sobre as fontes mais adequadas de energias alternativas a serem utilizadas no

semiárido mineiro, visando ao atendimento da população de baixa renda, e para que

a Cemig se articule aos órgãos de políticas sociais dos Municípios por ela atendidos,

de modo a definir, em conformidade com a realidade local, os públicos-alvo para os

projetos de eletrificação convencional ou por meio de fontes alternativas de energia. (-

Distribuídos à Comissão de Minas e Energia.)

Nº 6.914/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Emater pedido de providências para que a

capacitação de jovens do campo prevista no âmbito da Ação 4367 do PPAG 2008-

2011 seja realizada em articulação com as escolas famílias agrícolas do Estado. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.915/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre os
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possíveis impactos ambientais relacionados à cultura do eucalipto no Vale do

Jequitinhonha e os possíveis conflitos socioambientais relacionados ao tema,

especialmente quanto a sua localização e alternativas para a solução. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 6.916/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para

que seja estudada a possibilidade de realização de audiências públicas regionais com

o intuito de subsidiar a elaboração do PPAG para o período de 2012-2015.

Nº 6.917/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para

que sejam realizados estudos técnicos e legais para alterar a regionalização do

PPAG 2012-2015, separando os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e a região Norte

de Minas e estabelecendo metas físicas e financeiras iguais e consistentes para

essas regiões. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 6.918/2010, da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº 54/2009, em que solicita seja encaminhado à Secretária de

Planejamento e Gestão pedido de informações sobre os estudos desenvolvidos

referentes à carreira dos Fiscais Fazendários do Estado, bem como eventual projeto

de lei que trata dessa matéria. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.919/2010, do Deputado Sebastião Costa, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Adão Gonçalves da Silva, ex-Vereador

do Município de Divino, ocorrido em 30/11/2010, nesse Município. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 6.920/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a família do autor Elias José ("in memoriam") pelas

homenagens recebidas na 56ª Feira do Livro de Porto Alegre. (- À Comissão de

Cultura.)

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja estudada a possibilidade

de participação de entidades públicas e privadas, organizações e movimentos sociais

no planejamento e na avaliação das audiências públicas do PPAG para o período de

2012-2015.
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Da Comissão de Participação Popular em que solicita a publicação, na íntegra, das

propostas aprovadas nas audiências públicas do PPAG.

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja realizada a expansão da

TV Assembleia a todos os Municípios mineiros, tendo em vista a sua importância para

a educação e a disseminação do conhecimento à população do Estado. (- À Mesa da

Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Participação

Popular (2) e do Deputado Sebastião Costa.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião

para homenagear ao Sr. Emílio de Vasconcelos Costa, pelo centenário de seu

nascimento.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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.

ACORDO DE LÍDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos membros do

Colégio de Líderes, deliberam seja prorrogado até 7/12/2010 o prazo para

recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894/2010, do Governador do

Estado, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-2011, e 4.895/2010, do

Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento
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Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado para o exercício de 2011.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 2 de dezembro de 2010.

Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Comissão de Participação Popular (2) - aprovação, na 8ª Reunião

Extraordinária, em 30/11/2010, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.246, 1.248,

1.253, 1.256, 1.257, 1.259, 1.268, 1.270, 1.271, 1.275 1.278 a 1.280, 1283, 1.292,

1.294, 1.297, 1.300, 1.304 a 1.306, 1.317, 1.319, 1.320, 1.322, 1.342, 1.347, 1.349,

1.352, 1.359, 1.360, 1.362, 1.366, 1.372 a 1.374, 1.376, 1.379 a 1.381, 1.383, 1.385,

1.386, 1.389, 1.390, 1.398, 1399, 1.401, 1.405, 1.407, 1.408, 1.411, 1.423 e

1.467/2010, de autoria popular, e rejeição das Propostas de Ação Legislativas nºs

1.255, 1.264, 1.291, 1.311, 1.334, 1.335, 1.340, 1.344, 1.382 e 1.420/2010, de autoria

popular; e aprovação, na 9ª Reunião Extraordinária, em 1º/12/2010, das Propostas de

Ação Legislativa nºs 1.254, 1.261, 1.274, 1.276, 1.287, 1.296, 1.303, 1.310, 1.321,

1.328, 1.331 1.346, 1.350, 1.356, 1.364, 1.371, 1.375, 1.395, 1.419, 1.422, 1.432,

1.435, 1.440, 1.445, 1.450, 1.460, e 1.463 a 1.465/2010, de autoria popular, na forma

de requerimentos apresentados, e rejeição das Propostas de Ação Legislativa nºs

1.284, 1.301, 1.309, 1.312, 1.315, 1.325, 1.327, 1.353, 1.378, 1.404, 1.406, 1.409,

1.416, 1.417, 1.451, 1.452, 1.458 e 1.462/2010, de autoria popular (Ciente. Publique-

se.).

Encerramento

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2010

Presidência do Deputado José Henrique e da Deputada Gláucia Brandão

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Doutor Viana - Entrega

de placa - Palavras do Sr. Sérgio Emílio - Apresentação artística - Palavras da Sra.

Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear o Dr. Emílio de

Vasconcelos Costa, Dr. Milito, pelo centenário de seu nascimento.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Vereador Duílio de

Castro, Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas e Deputado Estadual eleito

para a 17ª Legislatura; o Revmo. Sr. Pe. Décio Márcio Magela Abreu; o Exmo. Sr.

Sérgio Emílio, ex-Deputado Estadual, ex-Prefeito Municipal de Sete Lagoas e filho do

Dr. Emílio de Vasconcelos Costa; a Exma. Sra. Amanda Brant Costa, viúva do Dr.

Emílio de Vasconcelos Costa; e os Exmos. Srs. Deputados Doutor Ronaldo e Doutor

Viana, este autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes para cantar o Hino Nacional acompanhando

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Doutor Viana

Com muita alegria, cumprimento a D. Amanda Brant Costa, viúva do nosso

homenageado. Sentimo-nos muito honrados em tê-la aqui conosco. A senhora

conviveu e acompanhou por tanto tempo nosso homenageado, inclusive quando foi

Deputado nesta Casa por três mandatos. Cumprimento o meu amigo ex-Prefeito de

Sete Lagoas, ex-Deputado, o Exmo. Sr. Sérgio Emílio. Percebemos como é

importante a união em família. Sérgio Emílio e sua família realmente orgulham a

todos os mineiros, principalmente a nós, da região Central de Minas. Ele foi Prefeito

de Sete Lagoas e Deputado nesta Casa, assim como o nosso homenageado.

Cumprimento o Pe. Dércio, cuja presença muito nos engrandece. O senhor, como
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representante da religião do nosso povo, vem trazer as bênçãos de Deus e prestigiar

esta cerimônia de justa homenagem ao nosso querido e saudoso Dr. Milito. É uma

honra tê-lo na nossa Mesa.

Com muita satisfação, cumprimento também o nosso amigo, Duílio de Castro,

Vereador cujo trabalho acompanhamos há tempos, Presidente da Câmara Municipal

de Sete Lagoas e agora Deputado eleito para a próxima legislatura. A sua presença,

como representante do povo da região, principalmente da nossa querida Sete

Lagoas, muito nos honra.

Cumprimento também os demais familiares; os amigos; os colegas; os funcionários

da Casa; os funcionários do meu gabinete, que, junto ao cerimonial desta

Assembleia, prepararam com muito carinho esta reunião; o Presidente Deputado

Alberto Pinto Coelho, que nos cedeu o Plenário para a realização desta reunião;

todos os Deputados, uma vez que o meu requerimento sugerindo esta homenagem

ao nosso Emílio de Vasconcelos foi apoiado por unanimidade - fico muito agradecido

aos meus companheiros de legislatura -; e os telespectadores da TV Assembleia,

que, no dia 30 passado, completou 15 anos. Homenageamos aqui os seus

competentes funcionários, que vêm prestando grande serviço de divulgação do

trabalho parlamentar, aproximando a sociedade do Parlamento e dos parlamentares

eleitos para representá-la.

Emílio de Vasconcelos, carinhosamente conhecido como Dr. Milito, nasceu em

Cachoeira da Prata no dia 20/11/1910. Filho do fazendeiro e tropeiro José Antônio

Alves Costa e da costureira Maria José Vasconcelos Costa, formou-se em Direito

pela UFMG e atuou como professor até se tornar Promotor Público. Casado e pai de

cinco filhos, em 1942 e 1946 foi nomeado pelo então Governador Benedito Valadares

Prefeito da cidade de Sete Lagoas em uma época muito conturbada, da Segunda

Guerra Mundial. Em seu mandato, sempre preocupado com o próximo, Dr. Milito

transmitiu incessantemente muita tranquilidade à população local, além de implantar

o desenvolvimento de Sete Lagoas com extrema dedicação e competência. Muitas

vezes, reunia-se com a população em praça pública para levar palavras de

esperança, incentivo e fé.

Entre suas realizações estão a recuperação da Lagoa Paulino, a construção da Ilha
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do Milito, a construção da Praça Wilson Tanure, a construção da estrada para a Serra

de Santa Helena, a realização dos primeiros calçamentos em Sete Lagoas, além de

outras importantes benfeitorias. Em 1947 renunciou ao cargo de Prefeito para ser

candidato a Deputado Estadual. Na disputa de três eleições ganhou todas elas,

sendo um dos Deputados mais votados de Minas Gerais. Na época, contou com a

inestimável ajuda do então Governador de Minas Juscelino Kubitschek, sendo

marcante a influência de JK em toda a vida política de Dr. Milito. Para se ter uma

ideia da proximidade daqueles grandes líderes, foi Dr. Milito quem levou a triste

notícia do suicídio do Presidente Getúlio Vargas a JK.

A persistência de Dr. Milito levou um desenvolvimento exuberante à chamada

Cidade dos Lagos Encantados e, consequentemente, ao nosso Estado. Promoveu a

instalação da agência do Banco do Brasil em Sete Lagoas, a instalação da Embrapa,

a construção do novo fórum e, como maior conquista, intercedeu pela construção da

primeira estrada asfaltada de Minas Gerais. Naquela época, o percurso entre Sete

Lagoas e Belo Horizonte era feito por estrada de terra que passava por Prudente de

Morais, Mato Verde, Capim Branco, Matozinhos, Pedro Leopoldo e Ribeirão das

Neves. No período de seca, demorava-se até cinco horas através da estrada

esburacada e com muita poeira para ir de uma cidade à outra. Na época das chuvas,

depois de muitos atoleiros, demorava-se de seis a sete horas. Depois de muita

persistência, Dr. Milito conseguiu que a antiga MG-1, hoje MG-424, chegasse até

Sete Lagoas, e o percurso passou então a ser feito em pouco mais de uma hora.

Convém recordar que naquela época era necessário competência, muito mais do

que hoje, dedicação e coragem para vencer e derrubar obstáculos, o que não faltava

para Dr. Milito, pois transformou sonhos em realidade quando para realizar obras

contávamos somente com carroças puxadas por burros e com operários dedicados

munidos de picareta e enxadão.

Emílio de Vasconcelos Costa, Dr. Milito, construiu ontem vislumbrando para as

futuras gerações. Faleceu em 1957, muito precocemente, com apenas 46 anos de

idade, deixando um trabalho edificante, que marcou a história de Minas Gerais pelo

enorme progresso e pujança. Por isso, tive a honra de interceder pela realização

desta reunião em homenagem ao centenário de nascimento de tão eminente
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brasileiro, líder político, homem público honrado, Dr. Milito. A ALMG homenageia

também sua esposa, Dona Amanda Brant Costa, aqui presente, seus filhos, netos e

toda a sua tradicional e importante família.

Dr. Milito, Sete Lagoas, a ALMG e todas as Minas Gerais dizem em coro: parabéns

pelo seu centenário de nascimento! Muito obrigado!

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, a Deputada Gláucia Brandão, representando o

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

ao Sr. Emílio de Vasconcelos Costa, neto do Dr. Emílio de Vasconcelos Costa, Dr.

Milito, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os

seguintes dizeres: “Dr. Emílio Vasconcelos Costa nasceu em Cachoeira da Prata no

dia 20 de novembro de 1910. Homem de larga cultura, de oratória lúcida e

envolvente, Promotor de Justiça, professor e político, foi Prefeito, Deputado Estadual

por três legislaturas, amigo íntimo de JK. Faleceu em 1957, após entregar à

população de Sete Lagoas e região um profícuo conjunto de obras públicas. Aos

descendentes não deixou bens materiais, mas valores morais, com seus exemplos de

dignidade, honradez e honestidade, estes sim, incomensurável herança. A

Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta ao Dr. Emílio Vasconcelos Costa esta

justa homenagem, na comemoração dos 100 anos de seu nascimento”.

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - Boa-tarde a todos. Convido o

Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade,

para participar da entrega da placa e fazer o convite para outras pessoas participarem

desta homenagem.

O Deputado Doutor Viana - Com muita alegria, além do nosso querido Sérgio

Emílio, convidaria, também, a D. Amanda e o Emilim, representando toda a família,

para que, à frente, pudéssemos fazer esta homenagem à família, passando essa

placa às mãos dos familiares do nosso saudoso homenageado, Dr. Milito.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Sérgio Emílio

Cumprimento a Exma. Sra. Deputada Estadual Gláucia Brandão, que representa o

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa; a Sra. Amanda
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Brant Costa, minha mãe; o Sr. Duílio de Castro, Presidente da Câmara Municipal de

Sete Lagoas e Deputado Estadual eleito; o Revmo. Sr. Pe. Dércio Márcio Magela

Abreu, santo padre e amigo, que veio nos honrar com sua presença; o Deputado

Doutor Ronaldo.

Meu caro amigo e companheiro, Vice-Presidente da Assembleia, simpático e

atuante Deputado Doutor Viana, autor desta homenagem, o meu agradecimento todo

especial pela significativa lembrança da homenagem ao centenário de meu pai.

Srs. Deputados, meus amigos, parentes e filhos, é difícil falar sobre o pai. Hoje,

sinto-me especial, diferente. Ocupei esta tribuna diária e incansavelmente por 12

anos, três mandatos, nas reuniões matutinas, vespertinas e noturnas. No entanto,

jamais imaginei que algum dia aqui voltaria. Todas as vezes em que ocupei esta

tribuna para trazer os meus pensamentos, projetos, propósitos e ideias, muitos foram

os serviços prestados à comunidade mineira. Nenhuma daquelas centenas e

centenas de reuniões tiveram o significado de hoje, quando se lembra e se

homenageia um grande homem público que também ocupou esta tribuna por três

mandatos e marcou, de forma indelével, a sua presença nesta Casa.

Como filho do homenageado, este é um dia muito especial para mim. Entre todas

as oportunidades que tive de aqui estar para falar, esta é singular, especial, e a que

mais me engrandece e honra, pois está se fazendo justiça a um homem digno,

honrado, um grande parlamentar, merecedor de todo o nosso apreço e consideração.

Sinto-me especialmente honrado e privilegiado por ser seu filho.

Sr. Presidente, é difícil o filho falar sobre o pai, sobretudo um pai com tantas

qualidades e predicados. Poderia parecer pedantismo. Assim, peço licença para ler

algumas pequenas passagens de uma carta a mim dirigida por um inesquecível

amigo de meu pai, o Presidente Juscelino Kubitschek.

Logo que Juscelino Kubitschek foi cassado, na ocasião em que iríamos inaugurar a

estátua de meu pai, o busto de meu pai, na Av. Emílio de Vasconcelos Costa, que é a

principal via pública de Sete Lagoas, enviei um convite a ele para que lá

comparecesse. Sabíamos que seria difícil contar com a sua presença, porque,

naquela época da Revolução, ele estava proibido de fazer aparição pública, isto é, de

ser abraçado por sua gente e até mesmo cumprimentado. Sabia que isso seria difícil,
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mas mesmo assim fiz o convite, pois era a minha obrigação. Ele respondeu a meu

convite, e gostaria de ler apenas alguns trechos dessa resposta, porque o meu tempo

é exíguo. (- Lê:)

“A amizade do filho que tenho hoje a ventura de possuir é uma herança da velha e

fraternal estima que me ligou a seu pai, cujo coração era muito maior que as sete

lagoas dessa encantadora cidade.”

Em seguida, Juscelino mencionava o fato histórico que o Doutor Viana acabou de

citar. Ele era o Governador e dizia o seguinte: “Na varanda do Palácio, com alguns

auxiliares, eu trabalhava no momento em que o telefone tocou. Retirando o fone, ouvi

a voz aflita e angustiada do Milito: “Soube da tragédia que aconteceu?” “Não” -

respondi -.“Getúlio acaba de se suicidar, ouvi agora pelo rádio.” Tanto quanto a ele, a

notícia me apanhou em cheio e repercutiu sobre a minha cabeça como o baque de

uma desventura pessoal”.

Era assim a amizade dos dois. Prosseguindo Juscelino em sua carta, me dizia: “Ao

saber da morte de Milito, uma tristeza imensa me invadiu. Para ele, poder-se-ia

perfeitamente aplicar um pensamento muito comum de que os bons, os nobres, os

virtuosos e os inteligentes não morrem. Sobrevivem no pensamento dos que ficaram.

Iluminam com a luz de sua lembrança a saudade dos que jamais os esquecerão.

Horácio, em uma de suas odes, diz: “Mais eterno que o bronze são os atos dos que

inspiram a ereção dos seus próprios monumentos”. Assim, Milito não precisa ter, em

Sete Lagoas, estátuas para imortalizar a sua passagem pela cidade. É, entretanto,

extremamente confortador o ato que vocês praticarão no dia 20 de novembro porque

as gerações, de hoje e de amanhã, demonstrarão com isso que souberam conhecer a

grandeza de seu filho ilustre”.

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ele termina a sua carta dizendo: “Quando

Milito assumia a tribuna e se dirigia ao público com a graça poética dos seus

pensamentos, a multidão se calava. Era como se São Francisco de Assis se

reencarnasse em sua figura e repetisse para os homens as coisas com que São

Francisco aplacava a ira das próprias feras”.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, era assim a amizade daqueles dois companheiros

com ligação íntima por meio da família Caldeira Brant, de Diamantina, de minha mãe,
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e da família Vasconcelos Costa, de Sete Lagoas. Eram dois companheiros, dois

amigos que muito lutaram pelo desenvolvimento de nossa região e de nossa cidade.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, existe um provérbio chinês que diz: “Aquele que

quiser fazer previsão para um ano, planta milho; aquele que quiser fazer previsão

para 10 anos, planta árvore; mas aquele...”. E agora estou abrasileirando um pouco o

final do provérbio. “Mas aquele que quiser fazer previsão para um século, atenda aos

anseios e às aspirações de sua gente, porque assim estará construindo para o

presente e também para as futuras gerações”.

Parece que Emílio de Vasconcelos assimilou perfeitamente esse pensamento

chinês, pois ele construiu para aquele presente e também para as futuras gerações.

Sra. Presidente, basta que hoje em nossa Sete Lagoas se chegue em casa e se

acenda o apagador de luz.

A sua casa ficará iluminada pela luz da Cemig, que foi instalada por Emílio de

Vasconcelos junto com o Governador Juscelino Kubitschek.

Hoje, para que se vá a Sete Lagoas, milhares passam pela antiga MG-1, ligando

Sete Lagoas a Belo Horizonte, que também foi obra de Emílio de Vasconcelos. Então

milhares de pessoas recebem diaria e constantemente os benefícios e o atendimento

dos trabalhos realizados por Emílio de Vasconcelos Costa. E ele fez tantas obras,

que demoraríamos um longo tempo para mencioná-las todas, tendo já o Deputado

Doutor Viana gentilmente citado parte delas.

Para terminar, gostaria ainda de dizer que Emílio de Vasconcelos, em um de seus

belos pronunciamentos, referindo-se a sua terra materna, Sete Lagoas, que ele tanto

amava, dizia: “Em Sete Lagoas, eternas serão as flores de nossos jardins, as águas

de nossos lagos, e eternamente ficarão aqueles homens que fizerem pelos menos

felizes”. Quando disse isso, não sabia que também se eternizaria porque ninguém

trabalhou mais pelos menos felizes do que ele próprio. Obrigado, Sra. Presidente.

Apresentação Artística

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o artista sete-lagoano Kleber Kabelim,

que contará a história do Dr. Emílio de Vasconcelos Costa, Dr. Milito.

- Procede-se à apresentação artística.

O Sr. Kleber Kabelin - Distinta plateia, boa-tarde. Viram que chique? Saio de mim, e
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outro fala. Isso é chique demais!

Distinta plateia, sou um caixeiro-viajante que anda pelo mundão de meu Deus

vendendo muambas. Vendo balas, malas, malinhas e maletas, bolsas, bolsinhas e

chinelas havaianas.

Senhoras e senhores, estou em um lugar de protesto e gostaria de começar

fazendo o primeiro: o Deputado Doutor Viana e o Sérgio Emílio falaram tudo o que eu

tinha para falar. Até a última fala eles falaram. Vim decorando de Sete Lagoas até

aqui, no mundão de meu Deus, e eles falaram tudo. O que falarei?

Meu avô era muito amigo de Militinho. Ele caçava “tiriziu” no mato com Militinho.

Quando há intimidade, é Militinho. Se eu tivesse intimidade com o Deputado Doutor

Viana, seria Vivi, mas, como não tenho, é Doutor Viana, não é, Doutor? Então meu

avô falava assim: “Militinho, você é um homem empreendedor”. Mas Militinho não

cansava. Já foi dito, e será um pleonasmo, mas, naquele tempo, as coisas

aconteciam no muque. O homem expandiu a lagoa do centro. Havia tanta terra, que

ele a tirou. O que fazer com tanta terra? Começou a fazer rua. Fez rua para cá, rua

para lá. Meu Deus, o que vai acontecer? Virou avenida. E depois sobrou tanta terra, e

fez uma ilha, a Ilha do Milito. E o homem foi Prefeito em 1942, porque, naquela

época, como se fazia!

O Governador é quem nomeava. Foi Bené - Benedito Valadares - quem o nomeou;

aliás, é tudo íntimo. Em 1947, disse: “Vai ser candidato”. Por três vezes, o homem

disputou e ganhou eleição. Estava fazendo a conta juntamente com meu pai e avô, e

vimos que, se fosse hoje, o homem teria, proporcionalmente, 200 mil votos para

Deputado. Pensei: caramba!

Todas as vezes que ia a Sete Lagoas, Juju - aliás, Juju é Juscelino - gostava de

trepar no pé de jabuticaba. Quando iam procurá-lo, encontravam-no trepado no pé de

jabuticaba. Os dois eram amigos íntimos, caçavam tiriziu juntos. Agora, a amizade

não era só daquela época. Se não fosse projeto como Governador... Juju queria pôr

Banco do Brasil em todo lugar. Sei que o povo queria levar o Banco do Brasil para

Uberlândia, perto de Uberaba. O que fez Militinho? Fez projeto e disse: “Vamos fazer

lá porque o povo agrícola precisa”.

Havia o Instituto Agronômico do Oeste - IAO. Deputado Doutor Viana, V. Exa. se
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lembra do IAO? Juju quem queria colocá-lo lá. Aí, começou aquele monte de

Deputados a fazer projeto, a fazer projeto, a fazer projeto. Militinho disse assim: “Lá

tem o campo de semente e de algodão”. Depois o IAO virou Ipeaco, depois Embrapa,

que, aliás, é referência.

Deputado Doutor Viana, V. Exa. é amigo íntimo de alguém daqui para caçar tiriziu?

Não é, não. Meu pai caçava tiriziu com o Sérgio Emílio; aliás, é Serginho para os

íntimos.

Então, fez os projetos e levou a Embrapa. Gente, o homem não parou por aí. Sei

que é pleonasmo o que vou dizer, mas fez a ponte que liga Pirapama. E foi fazendo

coisas. Antigamente os postes de luz pareciam cigarrinhas. Com as lamparinas, as

narinas ficavam pretas de tanta fumaça. O homem levou a Cemig para lá. O Serginho

disse a minha última fala.

Posso falar também que ele era um grande poeta, um grande “poeteiro”. Além

disso, devoto de Santa Teresinha, que é protetora das flores. Quando era Prefeito,

rezava para Santa Teresinha a seguinte oração: “Ó, Santa Teresinha, que caiam

flores sobre as baionetas dos soldados que estão na guerra para cessarem os tiros!”.

Ah, Militinho! Serginho, você terminou citando uma poeta. Termino citando outra;

senão, estou perdido. Sei que o meu tempo é curto, ou seja, apenas 3 minutos. É

rapidinho.

Distinta plateia, falar de Militinho é ficar aqui o dia inteiro dizendo um monte de

coisas sem pleonasmo. Aliás, já disseram tudo o que programei para falar sobre

Militinho, homem visionário e empreendedor.

Eu, humildemente, um caixeiro-viajante, proclamo essas coisas. Demorei duas

semanas para aprender a falar “indelével”. Ah! O homem contribuiu de forma

indelével para Sete Lagoas e região. O homem é referência, gente.

Distinta plateia, vou me despedindo porque o tempo é curtinho. Gostaria de dizer a

vocês que o político que quer ser um bom político se espelha nesse homem que é o

Militinho. Muito obrigado, distinta plateia.

Palavras da Sra. Presidente

Boa-tarde. É com imensa alegria e honra que estou representando o Presidente,

Deputado Alberto Pinto Coelho, que não pôde estar aqui nesta tarde. Exma. Sra.
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Amanda Brant Costa, viúva do Dr. Milito; Exmos. Srs. Ségio Emílio, ex-Deputado e

filho do Dr. Milito; Vereador Duílio de Castro, Presidente da Câmara Municipal de

Sete Lagoas e Deputado Estadual eleito; Revmo. Pe. Dércio Márcio Magela Abreu;

colega e amigo, nobre Deputado Doutor Ronaldo, é uma alegria tê-lo aqui nesta

tarde; querido amigo Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem

a esta homenagem, referência nesta Casa pelo seu compromisso com a ética e o

desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, com quem tenho aprendido muito ao

longo desses quatro anos; senhoras e senhores; Thomas Merton, um dos mais

influentes pensadores do século XX, audacioso precursor do diálogo ecumênico entre

cristãos, publicou um livro intitulado “Homem algum é uma ilha”. Para lembrar que

todos dependemos uns dos outros, inspirou-se no texto do autor inglês John Donne,

que, ainda no século XVI, sabiamente observou: “Todo homem é um fragmento do

continente, uma parte do oceano. A morte de cada homem me enfraquece, porque

sou parte da humanidade; assim, nunca perguntes por quem o sino dobra, ele dobra

por ti”.

Emílio de Vasconcelos Costa, ou Milito, como carinhosamente era conhecido em

vida, cujo centenário de nascimento esta Casa hoje celebra, tornou-se, em sua Sete

Lagoas, o nome de uma ilha. A pequena Ilha do Milito, que oferece a quem a procura

sombra, árvores, lazer e uma bela vista do entorno da Lagoa Paulino, constitui

apenas um de seus muitos legados à gente de sua terra. O homem que foi exemplo

de solidariedade e é hoje, curiosamente, nome de uma ilha deu também, ora seu

nome, ora seu apelido a avenidas, praças, escolas e ruas em diversas cidades

mineiras e também a um estádio de futebol. Emílio de Vasconcelos Costa é o nome

do estádio do Ideal Sport Club, pois o advogado e político foi também um

entusiasmado esportista, tendo atuado na equipe de futebol do Democrata Futebol

Clube.

Um grande companheiro, cuja marca maior no trato social era a alegria, foi

sobretudo um parlamentar e administrador público de primeira qualidade. Era filho do

fazendeiro e tropeiro José Antônio Alves Costa, falecido precocemente aos 33 anos,

e da costureira Maria José de Vasconcelos Costa, que, viúva, compelida a deixar a

zona rural, criou a família unicamente com o trabalho de suas mãos na cidade de
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Sete Lagoas. Emílio também morreria jovem, com a idade de 47 anos, mas, tendo

tempo para ser Prefeito e Deputado Estadual, executou uma série de obras que até

hoje beneficiam tanto sua cidade quanto nosso Estado.

Talvez nenhum outro político de sua geração ou das gerações posteriores tenha

mostrado um espírito de iniciativa e uma capacidade de realização tão parecidos com

os de Juscelino Kubitschek, de cujo governo, aliás, Milito foi Líder na Assembleia

Legislativa. Exercendo três mandatos parlamentares, Emílio de Vasconcelos Costa foi

constituinte em 1947, tendo presidido diversas comissões, além de conseguir que a

ligação entre Sete Lagoas e Belo Horizonte fosse a primeira rodovia asfaltada da

malha do Estado. Décadas antes do advento das práticas ambientalistas, impediu

que a Gruta Rei do Mato fosse destruída por atividades de exploração mineradora,

contribuindo para que ela se transformasse, por lei, numa área de proteção especial.

No seu curtíssimo período como Prefeito Municipal, trouxe iluminação e água para os

cidadãos de seu Município, além de ter transformado a Lagoa Paulino, na época um

charco assoreado, no cartão de visitas da cidade, que hoje desfruta, em pleno centro,

uma orla belamente arborizada.

Pai do também ex-Prefeito e ex-Deputado Sérgio Emílio, pertenceu a uma geração

de grandes políticos sete-lagoanos, como Renato Azeredo, Wilson Tanure e João

Herculino. Ao falecer, depois de uma vida honrada e digna, embora breve, quase não

deixou bens para seus descendentes, mas transmitiu-lhes o mais importante: um

nome respeitado, imensamente querido e uma memória que não se apagará. A Ilha

do Milito continuará abrigando, no futuro, pássaros e flores, acolhendo a gente da

cidade ou o forasteiro, para que ali apreciem a serena poesia de um pôr do sol.

Apenas um dos muitos presentes oferecidos aos outros pelo homem conhecido

pelo dom inato de fazer amigos, ela perpetua a lembrança de um cidadão notável.

Uma ilha, no coração de Sete Lagoas, não nos deixa esquecer que Emílio de

Vasconcelos Costa fez parte do grande arquipélago representado pela humanidade,

tendo cultivado o trabalho, a liberdade e a esperança. Parabéns aos familiares e a

todos os demais presentes; enaltecemos a trajetória maravilhosa do Dr. Milito. Muito

obrigada.
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ATA DA 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/11/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Questão de ordem; chamada para a recomposição do número regimental;

inexistência de quórum para votação - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Inácio Franco; prejudicialidade do requerimento -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 955/2007; discurso do Deputado

Sargento Rodrigues; questões de ordem; chamada para a recomposição do número

regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - 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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil

Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João

Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h13min, 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.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, verificando a inexistência de

quórum para a continuação dos nossos trabalhos, solicitamos, de plano, o

encerramento da reunião, uma vez que há apenas 18 Deputados em Plenário.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - ( - Faz a chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação, mas há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Inácio Franco,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

4.102/2009 seja apreciado em primeiro lugar. A Presidência declara prejudicado o

requerimento.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 955/2007, do Deputado Vanderlei

Jangrossi, que dispõe sobre a Política Pública Estadual de Prevenção e Combate à

Dengue. 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. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Sargento Rodrigues.

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

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, o art. 1º do Projeto de

Lei nº 955/2007, do colega Deputado Vanderlei Jangrossi, dispõe: “Fica instituída, no
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âmbito do Estado de Minas Gerais, a Política Pública Estadual de Prevenção e

Combate à Dengue.” É um projeto muito importante, sobretudo porque a Casa é

composta de vários médicos, e desde cedo nos ensinam no banco das escolas que a

melhor receita é a prevenção, a profilaxia. Portanto, ao instituir, no âmbito do Estado,

a Política Pública de Prevenção e Combate à Dengue, o governo estadual ganha, e

ganham todos os mineiros.

Sabemos que em Belo Horizonte, especialmente na região Norte, a Prefeitura vem

tentando debelar essa, eu diria, onda que vem se espalhando pela cidade através da

picada do mosquito “Aedes aegypti”, o transmissor do vírus da doença. A Capital vem

fazendo um bom trabalho, mas, infelizmente, existe um acúmulo maior de água

parada na região Norte, onde se constata a insistente presença do mosquito. Sendo

assim, é bom que esta Casa debata melhor o assunto em audiência pública, para que

as autoridades, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, tratem a matéria

com mais cuidado. Como já foi dito há pouco tempo, Minas Gerais, por meio do nosso

Governador Anastasia, está empenhado em criar uma força-tarefa para combater o

mosquito, que tem trazido dor de cabeça aos nossos hospitais e médicos e ao poder

público.

O nosso entendimento sobre a matéria também vai nesse sentido, conforme prevê

o art. 2º do projeto: “A prevenção da doença e o seu combate, de acordo com o que

dispõe o “caput” deste artigo, têm por objetivo orientar a população mineira, desde as

crianças até os idosos, a fim de reduzir ocorrências de óbitos, internações

hospitalares e a infestação do “Aedes aegypti” nos Municípios.” Conforme dissemos

no início da nossa fala, o aspecto da profilaxia, da prevenção, é muito importante

neste momento. O melhor que podemos fazer é buscar o banco das escolas. O banco

das escolas é o ponto de partida. É necessário um trabalho permanente para que

essas crianças aprendam, desde cedo, a velar não só pelo asseio devido antes das

refeições, mas também pelo cuidado com águas paradas. As crianças têm que ter

essa consciência. Muitas vezes uma campanha bem programada com crianças e

adolescentes tem um efeito muito positivo. Ou seja, a criança sempre lembrará os

pais de que não se devem deixar vasilhas ou vasos cheios de água, para não haver

proliferação do mosquito transmissor da dengue. A escola é um excelente local para
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os poderes públicos municipal e estadual fazerem uma campanha insistente para que

as nossas crianças e adolescentes tenham essa consciência. Uma vez feita essa

campanha e trabalhado insistentemente com o corpo docente, certamente teremos

um ganho enorme, porque teremos agentes multiplicadores, ou seja, pessoas

capazes de levar as mensagens para suas casas. Sr. Presidente, lembramos que a

criança, depois que aprender uma lição séria e interessante, certamente irá empregá-

la em sua casa. A criança terá consciência para dizer aos pais que determinada

vasilha poderá ser o local de proliferação.

É de extrema importância que o poder público comece esse trabalho de

conscientização pelo banco das escolas. Obviamente, a campanha não ficará apenas

dentro das escolas. É necessário levá-la para os lares, para os locais de trabalho.

São necessárias reuniões com lideranças comunitárias para que sejam informadas,

com formulários explicativos. Se acontecer isso, certamente haverá uma campanha

de prevenção à altura. O art. 2º do projeto diz o seguinte: “A política pública estadual

de prevenção e combate à dengue terá como diretriz: § 1º - Promover eventos

institucionais nas escolas estaduais em todos os níveis de ensino (...)”. Essa

campanha é importantíssima nas escolas.

Existem também locais que não são fiscalizados pelo poder público, como lotes

vagos, contendo materiais jogados lá há anos. Não estamos vendo o poder público

fazer essa vistoria. É necessário que a população contribua. É muito importante a

presença dos agentes públicos.

O poder público tem muito a contribuir. O Estado e o Município, especialmente,

podem trabalhar a questão internamente com os servidores públicos, para que sejam

agentes multiplicadores dessa informação.

O § 1º do art. 2º do projeto, como disse, trata da questão das escolas. O § 2º diz:

“Elevar a consciência da população, para que haja disciplina em relação aos cuidados

para se prevenir a proliferação do mosquito, cuja picada pode levar à morte.” O § 3º

prevê: “Qualificar os servidores estaduais na área de saúde, para as ações de

diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes portadores da dengue.” Esse tipo

de campanha não pode qualificar apenas os servidores estaduais da área de saúde.

É óbvio que estes devem ter mais qualificação, afinal de contas são agentes públicos
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de saúde, mas é necessário que a campanha atinja todos os servidores do Estado.

Basta entender que em Minas Gerais há quase 500 mil servidores, entre ativos e

inativos. O Estado tem o cadastro deles, e, por meio de mensagem encaminhada aos

seus respectivos endereços, há condição de conscientizá-los. A partir daí, todos terão

consciência do problema, e haverá um grande mutirão de combate ao mosquito da

dengue.

Esse projeto é muito importante e de grande relevância para o Estado, porque em

muitas situações é melhor trabalhar com profilaxia. A questão profilática é muito

citada pelos médicos - nesta Casa há mais de 15 Deputados da área de saúde -, que

têm sempre essa opinião a respeito dessa forma de combate.

O art. 3º trata da qualificação dos servidores. Mas vamos além, Sr. Presidente. No

nosso entendimento, os servidores públicos, de forma geral, devem tomar

conhecimento do projeto. As informações devem chegar a eles, para que se tornem

agentes multiplicadores. Também acreditamos na importância do envolvimento de

toda a sociedade. O poder público, por meio da Polícia Militar, do Corpo de

Bombeiros e da Polícia Civil, em parceria com as secretarias estaduais e municipais

de saúde, tem condição de fazer reuniões com as lideranças comunitárias, para que a

campanha chegue a todas as casas mineiras e para que possamos fazer uma bela

campanha de prevenção, o que é extremamente necessário. Qualquer país que

queira ter um bom desenvolvimento está sempre atento a essas questões. Minas

Gerais e o Brasil não podem ficar para trás. É preciso haver campanhas consistentes.

Por meio dos veículos de comunicação, dos canais abertos de televisão e de rádio, o

governo poderá promover campanhas e as pessoas poderão ser informadas, a fim de

que se atinja a conscientização necessária.

O art. 3º do projeto de lei diz: “Executar ações complementares, excepcionalmente,

em caráter suplementar, quando constatada necessária ajuda à ação municipal,

assessorando tecnicamente os Municípios”. Essa ação complementar é muito

importante. Aposto sempre no contato com a comunidade, grande parceira das

campanhas de prevenção, especialmente contra o mosquito da dengue. No nosso

entendimento, as escolas e principalmente as igrejas devem estar envolvidas. As

lideranças religiosas, os pastores, os padres, ou seja, as pessoas da comunidade
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religiosa também precisam ajudar nesse trabalho de conscientização; afinal de contas

o problema de uma doença, de uma epidemia é de todos nós, e não apenas do

governo do Estado e do Município. É um problema de toda a população. Por isso

esse projeto é importante, Sr. Presidente, e terá alcance social extremamente

relevante.

Portanto, achamos necessário fazer aqui a discussão desse projeto até para que

possamos fazer um apelo ao governo. Uma vez aprovado o projeto, talvez o governo

tenha a consciência de que é preciso fazer essas parcerias, permitindo, assim, que se

forme uma ampla rede de divulgação. Por exemplo, citamos aqui o caso da

Pampulha, na região Norte. Posso afirmar que hoje os imóveis são maiores,

normalmente lotes de 1.000m², 2.000m², 3.000m², e com uma área verde maior. A

própria Lagoa da Pampulha e muitos outros lugares não recebem fiscalização de

perto; daí a necessidade de fazermos uma grande rede de divulgação e de empenho

no combate ao mosquito da dengue. Sempre é importante que essas campanhas

aconteçam, mesmo porque dissemos aqui, logo no início, que, ao conseguirmos levar

para as escolas públicas e particulares essa grande rede de consciência coletiva que

divulga como a doença ocorre, os males que ela traz para a sociedade e as formas

que temos para combatê-la, certamente estaremos dando uma grande contribuição.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaríamos de continuar essa

discussão, mas, em razão de o Plenário ter apenas quatro Deputados - contando com

a minha presença e a de V. Exa. -, peço-lhe que registre o tempo que me resta e que

V. Exa. encerre esta reunião, de plano, tendo em vista que não há quórum para

discussão nem para votação das matérias. Sr. Presidente, gostaria que registrasse o

tempo que nos falta para discussão.

O Deputado Arlen Santiago - 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 (Deputado Arlen Santiago) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados. Portanto, não há

quórum para a continuação dos trabalhos. A Presidência informa ao Deputado
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Sargento Rodrigues que ainda disporá de 32 minutos e 50 segundos para seu

pronunciamento.

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.

ATA DA 82ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/11/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Questões de ordem; chamada para a recomposição do número regimental;

inexistência de quórum para votação - Palavras do Sr. Presidente - Questão de

ordem - Suspensão e reabertura da reunião - 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 - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
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Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h2min, 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.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, nesta noite, no Plenário, temos uma pauta imensa. Pela manhã, tivemos

a oportunidade de proceder à discussão do Projeto de Lei nº 955, do Deputado

Vanderlei Jangrossi, que é importantíssimo, pois trata especialmente de uma política

pública de combate à dengue. Por cerca de 27 minutos, tivemos a oportunidade de

discutir a matéria na tribuna desta Casa. Julgo-a extremamente relevante, já que trata

especialmente de uma política no campo da prevenção. Isso é importantíssimo.

Tivemos a oportunidade de citar especialmente a questão das escolas e do

envolvimento das igrejas e da comunidade. O governo precisa utilizar uma ferramenta

muito importante, que é a comunicação, a mídia, para fazer chegar às pessoas o

conhecimento da política relativa à dengue, deflagrada pelo governo. Contudo, Sr.

Presidente, estamos em processo de obstrução. Apresentamos, nesta Casa, um

importante requerimento convocando o Cel. Antônio de Carvalho Pereira para que

venha esclarecer por que desviou 30 policiais militares, que deveriam prestar serviço

nas ruas, na segurança da população, para serem serventes de pedreiro no quartel.
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O requerimento foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, e aguardamos que

o Presidente da Comissão marque a audiência. Muitas vezes, a ausência da

fiscalização, a completa ausência das ações do Legislativo também contribuiu para o

estado a que chegou o Rio de Janeiro. Lá existe uma série de fatores que culminaram

naquela situação. O Legislativo, no Rio de Janeiro, deixou de exercer suas

atribuições, e chegamos àquele ponto. Portanto, as ações do Legislativo são de

fundamental importância para que exerçamos a fiscalização, coibamos os abusos,

evitando que as coisas tomem rumos não desejados. Portanto, aqui convocamos o

Coronel. Aguardamos a marcação da audiência pública, que será muito importante

para que ele explique o motivo que o levou a tomar aquela atitude. Estavam faltando

recursos para contratar pedreiros e serventes de pedreiro para a execução da obra?

Baseado em qual legislação o Coronel desviou os policiais das suas funções?

Imaginem se, neste momento, no Rio de Janeiro, os Comandantes desviassem os

policiais do combate ao crime, de sua função principal. A população ficaria em total

desespero. Portanto, Sr. Presidente, julgo necessário que a audiência pública seja

realizada. Estamos com muito tempo, temos todo o tempo do mundo para continuar a

discussão dessa matéria. Mas fizemos a contagem e constatamos a existência de

apenas 22 Deputados em Plenário. Sendo assim, não há como votar, pois

precisamos de 39 Deputados, nem há como continuar a discussão, porque seriam

necessários 26. Portanto, solicito a V. Exa. que, cumprindo o Regimento Interno,

encerre, de plano, a reunião, já que não há o quórum necessário para a continuação

dos trabalhos.

O Deputado Domingos Sávio - 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 do quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação, mas o há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 4.917/2010, que recebeu emendas na ordinária realizada hoje, à tarde, e foi



____________________________________________________________________________
454

devolvido à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, antes de o ilustre Deputado Sargento

Rodrigues ocupar a tribuna para continuar a discussão do importante projeto sobre a

política estadual, sobre a política pública de combate à dengue, quero fazer dois

registros importantes. Estou percebendo no conjunto dos Deputados desta Casa uma

certa reflexão, um certo pensamento sobre a delegação de poderes ao Governador

do Estado. Estou convencido, Sr. Presidente, de que ao final deverá prevalecer o

bom-senso e de que, se os Deputados compreenderem ser necessário e

imprescindível autorizar essa delegação de poderes, autorizar ao Governador do

Estado a elaboração de leis delegadas, pelo menos preservaremos, minimamente, a

prerrogativa do Legislativo com a aplicação do § 3º do art. 62. Ou seja, que o

Governador do Estado, ao elaborar a lei delegada, dê conhecimento prévio ao

Plenário da Casa do conteúdo da lei e de sua extensão e que cada lei delegada seja

submetida à apreciação do Plenário, em turno único, nos mesmos moldes do

Congresso Nacional com as medidas provisórias. Espero que, neste momento de

reflexão dos Deputados, resguardemos as prerrogativas do Legislativo mineiro.

Sr. Presidente, nesta oportunidade quero fazer um convite a toda a população para

comparecer à Casa do Jornalista, que estará promovendo um importante debate

público sobre o tema “Liberdade de imprensa, democratização das comunicações e

conselhos de comunicação social”. Esse debate será amanhã, às 19 horas, no

Conservatório de Música da UFMG, situado na Av. Afonso Pena, em frente ao

Palácio das Artes. Nele haverá pessoas bastante conhecedoras do tema. Com

certeza, será um profícuo debate e contará com a presença do ilustre jurista Celso

Antônio Bandeira de Mello, Professor Emérito da PUC de São Paulo. Também estará

presente o professor de Jornalismo e Ciências Políticas da UnB Venício Lima. Haverá

a participação da Associação Brasileira de Rádio e Televisão - Abert -, através de sua

assessoria jurídica, e também de representantes do Ministério Público. Com certeza,

esse debate será importante e interessante. Todos os que queiram se inteirar e

participar desse acontecimento em Minas Gerais estão convidados, até mesmo as

pessoas que tenham interesse em conhecer melhor a nossa proposta, que é o
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Projeto de Lei nº 4.968/2010, que propõe a criação do Conselho Estadual de

Comunicação Social. Esse projeto de nossa autoria visa exclusivamente a

regulamentar o art. 230 da Constituição Estadual, porque a nossa Constituição prevê

a criação do Conselho de Comunicação Social. Obviamente será um conselho de

políticas públicas, que contará com a participação da sociedade civil, do setor

empresarial e governamental. Ele atuará nos mesmos moldes dos que existem nas

diversas áreas sociais, como, por exemplo, os conselhos de educação e de cultura e

os diversos conselhos ligados à assistência social. O nosso Projeto de Lei nº

4.968/2010 tem o propósito de regulamentar o art. 230, e, com certeza, amanhã, esse

debate que a Casa do Jornalista promoverá ajudará a compreendermos o conteúdo

do projeto. Amanhã, às 19 horas, o debate acontecerá no Conservatório de Música

da UFMG e na Casa do Jornalista de Minas Gerais, situados na Av. Afonso Pena, em

frente ao Palácio das Artes.

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia que ontem, dia 29 de novembro,

aniversariou o nosso colega Deputado José Henrique e hoje, dia 30, está

aniversariando o nosso companheiro que se encontra no Tribunal de Contas,

Sebastião Helvécio. Que Deus ilumine a vida de vocês. São os votos de todos os

seus colegas.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 minuto para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O 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 amanhã, dia 1º de dezembro, às 9 e às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, às 14

horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/3/2008

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Deputado Getúlio Neiva assume a Presidência, 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 proposições da

Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: cartão da

Sra. Valéria Simenov Thomé, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado no “Diário do Legislativo” de

8/3/2008. A Presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 596/2007, do

Governador do Estado, no 1º turno (relator: Deputado Chico Uejo). 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, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, na forma dos projetos de resolução que apresenta, das Mensagens do

Governador nºs 155/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes, redistribuída), e

166/2008 (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. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.967/2007 (relator:

Deputado Chico Uejo), e 2.022/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes).

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

1.916, 1.919 e 1.966/2008. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.892/2007. 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 (1), em que solicita seja realizada
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audiência pública da Comissão para discutir o endividamento rural no Estado, e

Antônio Carlos Arantes, Getúlio Neiva e Chico Uejo (1), em que solicitam sejam

realizadas visitas técnicas à Comissão de Agropecuária da Câmara Federal para

discutir o endividamento rural e à Comissão de Meio Ambiente, também da Câmara

Federal, para discutir sobre as alterações da legislação ambiental referente as áreas

com restrições de uso no meio rural. 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 março de 2008.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 15/4/2008

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva, 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 a matéria constante na pauta

e proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de

Resolução nº 2.207/2008, no 1º turno (Deputado Chico Uejo); Projeto de Lei nº

1.010/2007, no 1º turno (Deputado Getúlio Neiva); e Projeto de Lei nº 1.426/2007, no

1º turno (Deputado Vanderlei Jangrossi). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 1.703/2007 (relator: Deputado Padre João). Submetidos a discussão

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

Projetos de Lei nºs 1.967/2007 e 2.022/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
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Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Vanderlei Jangrossi,

Antônio Carlos Arantes e Getúlio Neiva em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão com a finalidade de discutir e divulgar entre os produtores rurais

as propostas do governo federal para a renegociação de dívidas rurais. A Presidência

recebe requerimento do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão na cidade de Congonhas para discutir sobre a

desapropriação de 17% da área total do Município, correspondendo a 68% de suas

áreas agricultáveis, com o objetivo de construir uma usina de placas da Companhia

Siderúrgica Nacional - CSN. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2008.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 20/5/2008

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, membros da supracitada Comissão.

Está presente também a Deputada Ana Maria Resende. 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

debater as ações desenvolvidas pelo BDMG, as perspectivas, as inovações

tecnológicas e as linhas de crédito para o setor de fruticultura do Estado, em especial

na região Norte, e comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofícios nºs

313/2008, do Sr. Jairon Alcir Santos do Nascimento, publicado no “Diário do

Legislativo” de 16/5/2008; e 466/2008, do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, indicando o Sr. Lucas Rocha Carneiro para

representá-lo nesta audiência pública; ofícios dos Srs. Baldonedo Arthur Napoleão,

Presidente da Epamig, e Darcy da Silveira Glória, Presidente da Aslim, justificando
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sua ausência nesta audiência pública. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir os Srs. Lucas Rocha Carneiro, engenheiro agrônomo, representando o Sr.

Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento; Pierre Santos Vilela, Assessor Técnico, representando o Sr. Roberto

Simões, Presidente da Faemg; Leonardo Guimarães Parma, representando o Sr.

Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG; Alexandre Kawakani, Gerente

do Projeto Jaíba; José Olímpio Nardelli Monteiro de Castro, Produtor Rural da Gleba

C2 do Projeto Jaíba; Rubens Shiqueru Minami e Paullo Ossauno Kudo,

respectivamente, Presidente e Assessor da Associação dos Usuários do Projeto

Pirapora - Auppi -, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra à Deputada Ana Maria Resende, autora do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação

do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.437/2008. Passa-

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

proposições da Comissão. A Presidência recebe requerimentos dos Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Ana Maria Resende, em que solicitam

seja enviado aos Ministros de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de

Ciência e Tecnologia pedido de providências com vistas à liberação de recursos

financeiros para o desenvolvimento de projetos de pesquisa da Epamig; seja enviado

ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de providências com

vistas a que se estude a viabilidade de criação de um fundo de desenvolvimento das

atividades agropecuárias, nos moldes do Funderur, extinto com a reformulação da Lei

Complementar nº 27, de 1993; seja enviado ao Presidente da Fapemig pedido de

providências com vistas a que sejam promovidos estudos a fim de reservar recursos

financeiros para o desenvolvimento de projetos de pesquisa dessa entidade; seja

enviado ao Presidente do BDMG pedido de criação de grupo de estudos para

examinar a forma de viabilizar, jurídica e financeiramente, as condições dos
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financiamentos rurais para o produtor agropecuário do Projeto Jaíba, com efeito

retroativo ao início dos contratos firmados, desde que essa medida não venha a

onerar o interessado; seja enviado ao Presidente da Emater-MG pedido de

providências para o desenvolvimento de programas de capacitação rural de

fruticultor, destinado à região do semiárido mineiro; e seja enviado à Advocacia-Geral

do Estado pedido de providências para agilizar o exame da minuta do decreto que

visa reformular o Decreto nº 44.309, de 2006. 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, 3 de junho de 2008.

Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo - Getúlio Neiva -

Antônio Júlio.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/11/2008

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva, 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 discutir e

votar matérias constantes na pauta e proposições da Comissão; a seguir, comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. João Paulo Rigo, Diretor de

Marketing da revista “MG Rural”, que encaminha exemplar com publicações voltadas

para assuntos do campo. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

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

aprovação, na forma do projeto de resolução que apresenta, em turno único, da

Mensagem nº 212/2008 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi). Passa-se à 2ª Fase
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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 2.721/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos

Arantes). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 3.029/2008. 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 Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo, Antônio Carlos Arantes e Getúlio Neiva

em que solicitam seja realizada audiência pública para debater o desempenho do

setor agrícola, em especial no Estado, os avanços e as barreiras encontradas.

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 2008.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo

- Getúlio Neiva.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54/2009, EM

4/5/2010

Às 15h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Délio Malheiros e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, 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 o Parecer para o 1º Turno da Proposta de Emenda à

Constituição nº 54/2009 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. Na fase de discussão

do parecer em que o relator, Deputado Ademir Lucas, conclui pela aprovação, no 1º

turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009 com as Emendas nºs 1 a

20, são recebidas as Propostas de Emenda nºs 1 e 2, do Deputado Padre João.
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Submetido a votação, é aprovado o parecer. Submetidas a votação, são rejeitadas as

propostas de emenda. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, informa aos membros da Comissão que a próxima

reunião será convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Délio Malheiros - Lafayette de Andrada - Padre João.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO SR. CLÁUDIO COUTO TERRÃO

PARA CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM 23/11/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

Inácio Franco, João Leite e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Antônio Júlio, 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. O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e

convida o Deputado Ademir Lucas para atuar como escrutinador. Feita a apuração

dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado Inácio Franco e para Vice-

Presidente o 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, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Lafayette de Andrada - Ademir Lucas - Sávio Souza

Cruz.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 23/11/2010

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlos Gomes e Dilzon Melo, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Melo,

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

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

reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: no 1º turno, Projeto de

Resolução nº 5.017/2010, (Deputado Domingos Sávio); em turno único, Projetos de

Lei nºs 4.940/2010 (Deputado Dilzon Melo); 4.941/2010 (Deputado 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, é aprovado, em turno único, o parecer pela aprovação, na forma

do projeto de resolução que apresenta, da Mensagem nº 454/2009 (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, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.905/2010, 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 Antônio Carlos Arantes, Dilzon

Melo, Carlos Gomes e Duarte Bechir em que solicitam sejam realizadas audiências

públicas para debater o aprimoramento das políticas estaduais do café e do leite.

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 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo - Gláucia Brandão - Ademir Lucas.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do

BPS) e os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio e Lafayette de Andrada,
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: cartão da Sra. Adriene Andrade,

Corregedora do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando

demonstrativo do resultado dos trabalhos desse Tribunal no 1º semestre de 2010, e

de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, de 19/11/2010: ofícios dos

Srs. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF, Maj. PM

Alexander Ferreira de Magalhães, responsável pela Subchefia da Assessoria

Institucional da PMMG, Cleber Fernando de Almeida, Coordenador Geral da

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (2), Daniel Silva Balaban,

Presidente do FNDE (10), Rosani Araújo, Coordenadora de Logística e Execução da

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Ciência

e Tecnologia, e Rosimeire Gomes de Souza da Silva, Coordenadora-Geral de

Convênio (substituta) da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A seguir, comunica aos Senhores

Deputados que está aberto, até o dia 13/12/2010, o prazo para o recebimento de

emendas ao Projeto de Lei nº 5.007/2010. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 3.399/2009, no 2º turno, é

retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprir

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.068/2009 na forma do Substitutivo nº 2,

da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (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

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

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.
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Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Wander Borges.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Fábio Avelar, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Eros Biondini, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da

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

Biondini, 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 discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de

correspondência da Sra. Adriene Andrade, Conselheira-Corregedora do Tribunal de

Contas do Estado, encaminhando o “Demonstrativo Gráfico de Resultados do

Primeiro Semestre” desse órgão; e dos Srs. Washington Mello, Secretário de Estado

de Cultura; Márcio Murta Kangussu, Diretor de Operações Norte da Copasa-MG; e

Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT, publicada no “Diário

do Legislativo” em 19/11/2010. 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 6.716, 6.735, 6.736, 6.762, 6.774 a 6.776 e 6.782/2010. 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 Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja realizada visita aos Estádios

Governador Magalhães Pinto (Mineirão) e Independência com a finalidade de

acompanhar e averiguar o andamento das 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 2010.
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Alencar da Silveira Jr., Presidente - Eros Biondini - Carlos Gomes.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Ademir Lucas (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação da

Liderança do BSD) e Carlos Gomes (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por

indicação da Liderança do PT), 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 Carlos Gomes, dispensa a leitura

da ata da reunião 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.

Prosseguindo, a Presidência faz a leitura de comunicação do Deputado Elmiro

Nascimento, Líder do DEM, publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2010. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.931/2009; 4.703, 4.900, 4.907,

4.932, 4.951, 4.952, 4.960, 4.962, 4.976, 4.978/2010 (Deputado Ivair Nogueira);

4.508, 4.963, 4.966, 4.967, 4.974 e 4.975/2010 (Deputado Elmiro Nascimento), todos

em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.899/2010 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Elmiro Nascimento); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.516/2010 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Ademir Lucas, 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. O

Projeto de Lei nº 4.932/2010 é retirado de pauta, atendendo a determinação da

Presidente, por não cumprir os pressupostos regimentais. Após discussão e votação,

são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.161 e
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3.931/2009; 4.303, 4.508 com a Emenda nº 1, 4.666 com a Emenda nº 1, 4.885,

4.890, 4.896, 4.900, 4.907 e 4.932/2010, que receberam parecer por sua aprovação.

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

6.771 e 6.772/2010. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 4.836/2010. 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, 1º de dezembro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Duarte Bechir - Ademir Lucas.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas e Doutor Ronaldo, 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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício da Sra. Aidê

Cançado Almeida, Diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria

Nacional de Assistência Social, publicado no “Diário do Legislativo” de 11/11/2010. A

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.945/2010, em turno único,

para o qual avocou a si a relatoria. 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 6.761, 6.779 e 6.784/2010. 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.
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Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo - Wander Borges.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo Valério, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados José Henrique, Doutor Ronaldo e Luiz Humberto

Carneiro. 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. 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

955/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Doutor Rinaldo Valério).

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 Doutor Viana e José Henrique em que solicitam a

realização de visita ao Secretário de Saúde para discutir a questão do fechamento do

Hospital São Bento. Submetida a votação, é aprovada a Emenda nº 1, do Deputado

Carlos Pimenta, em que pede seja realizada visita ao referido Hospital, sendo

convidados para dela participarem o referido Secretário, o Superintendente de

Vigilância Sanitária e representantes do CRM-MG, do Sindicato dos Médicos e da

Associação dos Hospitais 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 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Ademir Lucas - Délio Malheiros.

ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
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29/11/2010

Às 14h1min, 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 debater a autonomia das perícias criminais das Polícias Civil e

Federal e a sua relação direta com os direitos humanos. O Presidente informa a

impossibilidade de comparecimento do Sr. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, Ministro

da Justiça, em razão de compromissos assumidos em Brasília. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Marcelo Eduardo

Freitas, Delegado de Polícia Federal, representando Jerry Antunes de Oliveira,

Superintendente Regional da Polícia Federal; Kemyo Melo Guimarães, Corregedor

Regional da Polícia Federal; Jésus Trindade Barreto Junior, Chefe de Gabinete,

representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais; Agadeilton Menezes, membro da Diretoria Executiva, representando

Octávio Brandão Caldas Netto, Presidente da Associação Nacional dos Peritos

Criminais Federais; Walney José de Almeida, Perito Criminal e Presidente da

Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais - Acemg -; Diógenes Coelho

Vieira, Superintendente de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil; Sérgio Márcio

Costa Ribeiro, Diretor do Instituto de Criminalística de Belo Horizonte; e Clênio

Guimarães Belluco, Perito Criminal Federal, representando Paulo Roberto Fagundes,

Diretor Técnico Científico, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que

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

consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença 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 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
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PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

29/11/2010

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por

indicação da Liderança do BSD), Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Neider

Moreira, por indicação da Liderança do BPS) e Vanderlei Miranda (substituindo o

Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB), membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dilzon Melo e Carlin

Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara

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

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 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 no 1º turno, o parecer

pela rejeição das Emendas nºs 2 e 3, apresentadas em Plenário ao Projeto de

Resolução nº 4.999/2010, (relator: Deputado Délio Malheiros). 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 2010.

Délio Malheiros, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.240/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.240/2010, de Zenith Maria dos Santos, da

Associação Cultural Marcus Garvey, sugere criação de ação no PPAG - 2008-2011,

denominada “Implantação de sistema de aquecimento de água por energia solar em
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moradias de programas habitacionais”, com a finalidade de implantar sistema de

aquecimento de água por energia solar em moradias de programas habitacionais já

entregues.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 -, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 âmbito do Programa 025 -

Lares Geraes -, com a finalidade de instalar coletor de energia solar em unidades

habitacionais construídas por meio de programas públicos e já entregues.

O objetivo dessa proposta é reduzir o valor das contas de energia elétrica dos

beneficiários de baixa renda dos programas habitacionais, que, em muitos casos,

encontram dificuldades para o pagamento do próprio financiamento do imóvel.

É sabido que as unidades habitacionais dos programas públicos atuais são

projetadas e construídas com coletor de energia solar, como forma não só de

minimizar os gastos com energia elétrica individual, mas de assegurar a

sustentabilidade ambiental, ampliando o aproveitamento de fontes alternativas de

energia.

De acordo com informações da equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão, o

Estado mantém um convênio com a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

-, cujo objetivo inclui a implantação de sistemas de coletores de energia solar. É

possível, portanto, por esse convênio, atender às unidades habitacionais construídas

por meio de programas públicos e já entregues.

Opinamos, assim, pelo acolhimento da proposta em análise por meio de

requerimento, para que seja enviado ofício à Cemig e à Companhia de Habitação do

Estado de Minas Gerais - Cohab -, solicitando informação sobre o referido convênio e
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sobre a possibilidade de atender à demanda expressa nesta proposta.

Conclusão

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

1.240/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.240/2010, apresentada por Zenith Maria dos Santos, da Associação Cultural

Marcus Garvey, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, solicitando informação sobre o

convênio mantido com a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -

Cohab -, o qual possibilita a instalação de coletores de energia solar em unidades

habitacionais de programas públicos já entregues, e sobre o atendimento às famílias

beneficiadas por esses programas com a instalação do referido equipamento.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.240/2010, apresentada por Zenith Maria dos Santos, da Associação Cultural

Marcus Garvey, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab -, solicitando

informação sobre o convênio mantido com a Companhia Energética de Minas Gerais

- Cemig -, que possibilita a instalação de coletores de energia solar em unidades

habitacionais de programas públicos já entregues, e sobre o atendimento às famílias

beneficiadas por esses programas com a instalação do referido equipamento.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.242/2010
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.242/2010, da Sra. Marilda de Abreu Araújo, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –,

sugere a criação de ação no PPAG 2008-2011 com a denominação de “Construção

de unidades habitacionais para servidores públicos da área da educação”, com a

finalidade de financiar a produção de moradias para servidores públicos da área da

educação.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 destinada a conceder

financiamento habitacional para todos os servidores públicos, especialmente para os

servidores da área da educação.

Em 2009, foi instituída uma ação no PPAG para financiamento de unidades

habitacionais para servidores públicos. Essa ação foi excluída na revisão do PPAG

para o exercício de 2010, sob o argumento de que o programa Minha Casa, Minha

Vida, do governo federal, atenderia o mesmo público, com taxas mais atraentes.

Ocorre, no entanto, que o programa do governo federal tem enfrentado obstáculos

relativos à escassez e à escalada de preços de terrenos, à alta dos insumos da

construção civil e à falta de reajuste do valor máximo dos imóveis a serem

financiados, dificultando, assim, a aquisição da casa própria pelas famílias com renda

de até três salários mínimos, que dependem de subsídio maior do governo, como

também pelas famílias que se encontram na faixa de renda de 4 a 10 salários

mínimos.



____________________________________________________________________________
474

Compreendendo a legitimidade da demanda, opinamos pelo acolhimento da

proposta na forma da apresentação de requerimentos para que sejam enviados

ofícios à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana –

Sedru – solicitando informação sobre a situação do programa Minha Casa, Minha

Vida no Estado e realização de estudo de viabilidade técnica da criação de ação

específica para financiamento de unidades habitacionais para servidores públicos

estaduais.

Conclusão

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

1.242/2010 na forma da apresentação dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.242/2010, apresentada pela Sra. Marilda de Abreu Araújo, do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana – Sedru – solicitando a realização de estudo de viabilidade

técnica da criação de ação específica para financiamento de unidades habitacionais

para servidores públicos estaduais.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.242/2010, apresentada pela Sra. Marilda de Abreu Araújo, do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana – Sedru –, solicitando informações sobre a situação do
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Programa Minha Casa, Minha Vida no Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.262/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.262/2010, de Maria Aparecida Moraes Mendes,

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, sugere alteração da Ação 4237 – Gestão

do Sistema Único de Assistência Social – do PPAG 2008-2011, modificando a

finalidade e as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 alterar a finalidade da Ação 4237 – Gestão do

Sistema Único de Assistência Social – e ampliar os recursos financeiros a ela

destinados com o fim de implantar a Norma Operacional Básica de Recursos

Humanos da Assistência Social – NOB-RH – no Estado.

Na política de assistência social, a área da gestão do trabalho adquire especial

importância, pois afeta diretamente a qualidade dos serviços socioassistenciais. Dada

essa importância, a política de recursos humanos constitui um dos eixos estruturados

do Sistema Único de Assistência Social – Suas –, ao lado da descentralização, do

financiamento e do controle social.

A NOB-RH delineia os principais pontos da gestão pública do trabalho e propõe

mecanismos reguladores da relação entre gestores e trabalhadores e os prestadores

de serviços socioassistenciais, mecanismos estes pautados na valorização e na

qualificação técnica e política do trabalhador e no compromisso da prestação de
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serviços com qualidade e transparência. Nela estão explicitadas as competências de

cada um dos entes federados na implantação da política de recursos humanos. Entre

as responsabilidades do gestor estadual estão: realizar diagnóstico para conhecer a

situação da gestão do trabalho; manter quadro de pessoal necessário à execução e à

gestão dos serviços socioassistencias; com ingresso por meio de concurso público;

aprovar os planos de carreiras específicos para a área; e executar, juntamente com a

União e os Municípios, a política de capacitação.

Reconhecendo a importância dos recursos humanos para a área, esta Casa

realizou, em 27/8/2010, debate público para discutir especificamente o tema “Os

trabalhadores sociais na consolidação de Sistema Único de Assistência Social – Suas

– e os desafios para a implantação da NOB-RH”. Na discussão, reconheceu-se a

importância da NOB-RH para o fortalecimento da capacidade de planejamento e

gerenciamento de recursos humanos no setor, com a definição de incentivos para a

formação de equipes de referência, a fixação de recursos humanos, o apoio ao

treinamento em serviço e a disseminação de novas práticas, além de se

estabelecerem as competências e habilidades necessárias aos profissionais da área.

Não obstante os avanços alcançados, foi consenso no debate que a efetivação da

NOB-RH ainda vai exigir grande esforço dos gestores e dos próprios trabalhadores. A

assistência social está presente na maioria dos Municípios brasileiros, porém há

ainda muitos desafios em relação à gestão, aos recursos humanos e à articulação do

controle social.

No âmbito do Estado, é preciso que o gestor assuma a capacitação dos

profissionais da área e efetive o que está determinado no pacto de aprimoramento de

gestão sobre a realização de concurso público para a área da assistência social.

Além disso, é preciso concluir o reordenamento das regionais, para que elas possam,

de fato, apoiar tecnicamente os Municípios e monitorar a implementação dos Suas e

da NOB-RH no Estado.

Embora o objetivo dessa proposta seja meritório, não podem ser realizadas, no

PPAG, as alterações que ela propõe. Por essa razão, sugerimos seu acolhimento na

forma de requerimento, solicitando envio de ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social – Sedese.
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Conclusão

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

1.262/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.262/2010, apresentada por Maria Aparecida Moraes Mendes, da Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, solicitando sejam tomadas

providências necessárias à implantação da NOB-RH no Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.265/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.265/2010, da Sra. Miriam Ester Soares, da

Comissão da Produção Orgânica em Minas Gerais, encaminha sugestão de alteração

da finalidade da Ação 1047 – Certificação do café - Emater –, contida no Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, com o objetivo de reincluir

as propriedades que cultivam café orgânico no rol daquelas a serem assistidas e

auditadas a fim de obterem certificação de origem.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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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O programa Certifica Minas, voltado para a inserção competitiva da produção

agropecuária mineira nos mercados nacional e internacional, contempla ações que

objetivam a certificação do café produzido no Estado. Essa certificação visa à

rastreabilidade, à manutenção e à melhoria da qualidade como instrumento de

valorização do produto mineiro.

A proposta em exame pretende que os produtores rurais que se utilizam do modo

de produção orgânico em culturas de café possam também ser contemplados com os

benefícios da certificação de origem.

É importante ressaltar que o atendimento a propriedades produtoras de café

orgânico foi previsto em duas propostas populares apresentadas em 2007, durante

audiência pública realizada para discutir o projeto de lei que dispunha sobre o PPAG

2008-2011 (Propostas de Ação Legislativa nºs 504 e 505/2007). Essas propostas

incluíram na finalidade da Ação 1047 – Certificação do café - Emater – a possibilidade

de assistência a essas propriedades, com o objetivo de alcançar a certificação de

origem do produto.

Entretanto, no Projeto de Lei nº 4.984/2010, encaminhado pelo Executivo à

Assembleia e que dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de

2011, foram excluídos da finalidade da referida ação os termos “inclusive orgânico”.

Essa exclusão retira uma referência necessária a esse segmento produtivo e cada

vez mais significativo da cafeicultura mineira.

Minas Gerais, em especial o Sul do Estado, se destaca na produção e exportação

de cafés orgânicos, e a cada dia cresce a produção e a demanda por esse tipo de

produto, que pode alcançar preços muito superiores aos do café convencional. Assim,

entendemos que a proposta é pertinente, pois a certificação de origem, mesmo para

produtos orgânicos, é, certamente, um instrumento capaz de propiciar a valorização

do produto no mercado.

Além disso, a reiteração da apresentação da proposta diante da exclusão do modo

de produção orgânico da certificação de origem demonstra o desejo da sociedade

civil de obter a certificação desse produto.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio da

apresentação de emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a
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revisão do PPAG 2008-2011, de forma a alterar a finalidade da Ação 1047 para incluir

os termos “inclusive orgânico”. Ainda, como forma de enfatizar a necessidade da

certificação de origem do café orgânico, opinamos pela inclusão do modo de

produção orgânico na finalidade da Ação 1145 – Certificação de propriedades de

café.

Uma vez que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de

Minas Gerais – Emater – é responsável pela assistência às propriedades a serem

auditadas e certificadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA –, opinamos,

ainda, pela expedição de ofício às duas entidades com o objetivo de informar a

reinclusão das propriedades produtoras de café orgânico no rol das propriedades a

serem assistidas e auditadas com vistas à obtenção de certificação.

Conclusão

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

1.265/2010 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 050 - Certifica Minas

Ação: 1047 - Certificação do café - Emater

Mudança de finalidade para: Identificar as propriedades produtoras de café,

inclusive orgânico, visando à rastreabilidade, manutenção e melhoria da qualidade

como instrumento de valorização dos cafés mineiros; manutenção e conquista de

novos mercados por meio da qualidade; manutenção e ampliação dos empregos

gerados e aprimoramento do atendimento; manutenção e recuperação das APPs e

reservas legais e manejo adequado do solo.

Justificativa: Apoiar o desenvolvimento da agricultura orgânica no Estado.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 050 - Certifica Minas

Ação: 1145 - Certificação de propriedades de café - IMA

Mudança de finalidade para: Auditar as propriedades produtoras de café assistidas
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pela Emater, inclusive aquelas produtoras de café orgânico, visando à sua

certificação.

Justificativa: Apoiar o desenvolvimento da agricultura orgânica no Estado.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.265/2010, apresentada pela Sra. Miriam Ester Soares, da Comissão da Produção

Orgânica em Minas Gerais, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício ao Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais – Emater – informando a alteração da finalidade da

Ação 1047 – Certificação do café - Emater – e da Ação 1145 – Certificação de

propriedades de café – IMA –, no âmbito do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2008-2011, de forma a reincluir a referência às propriedades produtoras de

café orgânico e possibilitar o atendimento daquelas pelo serviço de certificação de

origem.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.265/2010, apresentada pela Sra. Miriam Ester Soares, da Comissão da Produção

Orgânica em Minas Gerais, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício ao Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA – informando a

alteração da finalidade da Ação 1047 – Certificação do café - Emater – e da Ação

1145 – Certificação de propriedades de café – IMA –, no âmbito do Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, de forma a reincluir a referência às

propriedades produtoras de café orgânico e possibilitar o atendimento daquelas pelo

serviço de certificação de origem.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.267/2010
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.267/2010, de Henrique de Moura Faria, do

Instituto de Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania, e

outros, sugere a criação de ação no PPAG - 2008-2011, denominada “Avaliação e

monitoramento da implementação de políticas públicas de garantia ao Direito

Humano à Alimentação Adequada - DHAA” -, com a finalidade de realizar diagnóstico

de implementação das políticas públicas que garantam o direito à alimentação

adequada no âmbito do Estado de Minas Gerais, visando a conhecer os resultados

alcançados e seus impactos na vida da população dos 853 Municípios mineiros, bem

como capacitar lideranças, em especial nas regiões Norte de Minas e do

Jequitinhonha.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 -, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 nova ação no PPAG com o objetivo de

realizar diagnóstico de implementação das políticas públicas que garantam o direito

humano à alimentação adequada no âmbito do Estado de Minas Gerais, com o intuito

de conhecer os resultados alcançados e seus impactos na vida da população dos 853

Municípios mineiros, bem como capacitar lideranças, em especial nas regiões Norte

de Minas e do Jequitinhonha.

O Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA - é previsto em tratados

internacionais de Direitos Humanos. No Brasil, a Lei Orgânica de Segurança

Alimentar e Nutricional, Lei Federal nº 11.346, de 15/9/2006, define o Direito Humano

à Alimentação a Adequada como o direito ao “acesso regular e permanente a
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alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a

outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras

de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural,

econômica e socialmente sustentáveis”.

O DHAA está ligado à dignidade, à justiça social e à realização de outros direitos

como o direito à terra, ao meio ambiente equilibrado e saudável, à saúde, à

educação, à cultura, à informação, ao emprego e à renda, à moradia, entre outros.

Assim, a promoção do DHAA depende da realização da reforma agrária, do apoio à

agricultura familiar, de políticas de abastecimento, de incentivo às práticas

agroecológicas, das ações de vigilância sanitária dos alimentos, de abastecimento de

água e saneamento básico, de alimentação escolar, do atendimento pré-natal de

qualidade, da viabilidade de praticar o aleitamento materno exclusivo, da não

discriminação de povos, etnia e gênero, entre outros aspectos. Isso significa que o

DHAA não se efetiva plenamente se esses outros direitos não forem garantidos.

É necessário, portanto, que os direitos sociais sejam implementados segundo os

princípios dos direitos humanos e que sejam criadas rotinas e procedimentos de

exigibilidade desses direitos.

Para se garantir o DHAA, é fundamental a atuação dos conselhos estaduais de

segurança alimentar no sentido de analisar os principais programas e políticas

públicas de segurança alimentar e nutricional, pela ótica da promoção dos princípios

e das dimensões dos direitos humanos, tendo como base o trabalho da Comissão

Permanente de DHAA do Conselho Nacional de Segurança Alimentar - Consea.

Considerando a pertinência da demanda e a ampliação de recursos para a Ação

1140 - Instalação e manutenção dos centros de referência em segurança alimentar e

nutricional sustentável -, sugerida pela Proposta de Ação Legislativa n° 1.266/2010, a

fim de se estimular a capacitação de gestores e atores de segurança alimentar e

nutricional, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

requerimento.

Conclusão

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

1.267/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.267/2010, apresentada por Henrique de Moura Faria, do Instituto de Promoção,

Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania, e outros, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Conselho de Segurança Alimentar e

Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea - solicitando seja realizada análise

dos principais programas e políticas públicas de segurança alimentar e nutricional

implementadas no Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.273/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.273/2010, de autoria da Sra. Roberta de

Mesquita Ribeiro, sugere alteração do nome e da finalidade da Ação 1276 –

Implementação de atividades de ensino voltadas para a qualidade da atuação dos

órgãos de defesa social –, que compõe o Programa 005 – Avaliação e qualidade da

atuação dos órgãos de defesa social –, do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.273/2010 sugere a alteração do nome da Ação
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1276 – Implementação de atividades de ensino voltadas para a qualidade da atuação

dos órgãos de defesa social – para “Implementação de atividades de ensino voltadas

para a qualidade da atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de

Bombeiros Militar e da Defensoria Pública”. A proposta pretende, também, modificar a

finalidade da referida ação para “realizar atividades de capacitação voltadas para

policiais militares, policiais civis, bombeiros e Defensores Públicos, tendo em vista

ampliar a sua motivação e preparação a fim de prestarem serviços de qualidade à

sociedade mineira”.

Depreende-se tanto do teor da proposta quanto das demandas apresentadas

durante a audiência pública que o objetivo do pleito é ressaltar e assegurar a

participação dos Defensores Públicos nas atividades de ensino referidas na Ação

1276, pertencente ao Programa 005.

A Defensoria Pública é, de acordo com o art. 129 da Constituição mineira,

“instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a que incumbe a orientação

jurídica, a representação judicial e a defesa gratuitas, em todos os graus, dos

necessitados”. O mesmo preceitua o art. 134 da Constituição Federal: “A Defensoria

Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a

orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art.

5º, LXXIV”. O mencionado inciso LXXIV do art. 5º reafirma o papel da Defensoria

Pública, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta certo que a Defensoria

Pública realiza um extenso rol de atendimentos, atuando em todas as causas nas

quais, em um dos polos, figurem pessoas ou grupo de pessoas em estado de

necessidade por insuficiência de recursos.

Nessa perspectiva, tem-se que a intenção da proposta apresenta-se legítima, haja

vista que, com a ampla atuação da instituição, a capacitação dos Defensores

Públicos é essencial para a melhoria do atendimento a ser prestado. De outro lado, a

proposta apresenta-se condizente com a organização da defesa social no Estado,

como se observa na definição estabelecida nos arts. 19, IV, e 26, parágrafo único, da

Lei Delegada nº 112, de 2007. Para fins operacionais, Polícias Civil e Militar,

Defensoria Pública, Corpo de Bombeiros e administração penitenciária integram a
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área de defesa social, razão pela qual a capacitação prevista na referida ação deve

abranger os servidores de todos esses órgãos, inclusive os da Defensoria Pública.

Assinale-se, contudo, que a Ação 1276 já atende, genericamente, os objetivos da

proposta sob exame. É o caso, então, de seu acolhimento, não na forma de emenda

ao projeto de lei de revisão do PPAG, mas de requerimento, compelindo a Secretaria

de Estado de Defesa Social a, na execução da Ação 1276, levar em consideração

todos os servidores do sistema de defesa social, entre os quais policiais, bombeiros,

Agentes Penitenciários e Defensores Públicos.

Conclusão

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

1.273/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.273/2010, apresentada pela Sra. Roberta de Mesquita Ribeiro, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social

solicitando que, na execução da Ação 1276 – Implementação de atividades de ensino

voltadas para a qualidade da atuação dos órgãos de defesa social –, do PPAG 2008-

2011, sejam incluídos todos os servidores pertencentes a órgãos do sistema de

defesa social do Estado, especialmente policiais militares, bombeiros militares,

policiais civis, Agentes Penitenciários, Agentes Socioeducativos e Defensores

Públicos.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.277/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.277/2010, de autoria da Sra. Clarise Fernandes

da Silva, da Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, sugere criação de programa no
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PPAG - 2008-2011 destinado a transferir renda para famílias que não possuem meios

de garantir sua subsistência, já que seus membros estão desempregados e não estão

qualificados para o mercado de trabalho.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 um programa no PPAG destinado a

transferir renda para famílias que não possuem meios para garantir sua subsistência,

pois seus membros não estão inseridos no mercado de trabalho e carecem de

qualificação profissional.

As famílias que não possuem meios de subsistência podem se cadastrar em

programas de transferência de renda como o Bolsa-Família. Esse programa realiza

transferência direta de renda com condicionalidades, beneficiando famílias em

situação de pobreza e de extrema pobreza. Ele possui três eixos principais:

transferência de renda, condicionalidades e programas complementares. A

transferência de renda promove o alívio imediato da pobreza. As condicionalidades

reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e

assistência social. Já os programas complementares objetivam o desenvolvimento

das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de

vulnerabilidade. A gestão do Bolsa-Família é descentralizada e compartilhada por

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Os três entes federados trabalham em

conjunto para aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a sua execução. Além desse programa,

existem o Seguro-Desemprego e o Benefício de Prestação Continuada da Assistência

Social, que transferem renda diretamente aos seus beneficiários. O primeiro se

destina a trabalhadores dispensados do emprego sem justa causa por um período
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determinado. O segundo beneficia idosos e pessoas com deficiência que possuem

renda mensal familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo.

O desemprego, bem como o subemprego, são decorrências de uma inserção

desigual no mercado de trabalho, constituindo um problema social que merece

tratamento governamental mediante estratégias variadas. As políticas públicas de

qualificação profissional são indispensáveis para a garantia de trabalho decente,

evitando a marginalização da força de trabalho. Além disso, elas proporcionam

inclusão social, desenvolvimento econômico, geração de trabalho e distribuição de

renda. No PPAG, existe uma ação cuja finalidade é qualificar trabalhadores e jovens,

de modo a aumentar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho. É a

Ação 4149 - Qualificação social e profissional -, do Programa Associado 117 - Política

pública de trabalho, emprego e renda.

As sugestões contidas nesta proposta são louváveis. No entanto, conforme

exposto, já existem programas que atendem aos objetivos propostos. Dessa forma,

opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

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

1.277/2010.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.281/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.281/2010, de Aline Cardoso Arantes, da

Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, e outros, sugere a alteração da

Ação 1058 – Criação e implantação de áreas protegidas - 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 -, para o
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exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outra proposta foi aglutinada por tratar de tema

semelhante, visa a acelerar o processo de regularização fundiária em áreas de

unidades de conservação - UCs - no Estado, por meio do aumento da meta física da

Ação 1058 - Criação e implantação de áreas protegidas.

Segundo dados apresentados pelos representantes do Instituto Estadual de

Florestas - IEF - na audiência pública realizada pela Comissão de Participação

Popular no dia 8/11/2010, atualmente há um passivo de 325.000ha - que deve

crescer mais 30% nos próximos anos - de áreas sem regularização fundiária nas UCs

de Minas Gerais. Trata-se de dado alarmante e que possui sérias consequências na

vida dos proprietários de terras abarcadas pelas UCs, já que, uma vez criada uma UC

de proteção integral, ficam proibidas as atividades causadoras de impactos, tais como

o cultivo de alimentos, o extrativismo ou a criação de animais. Nos casos em que a

desapropriação e a devida indenização não são imediatas, não só o proprietário fica

impedido de produzir, como fica sem recursos para adquirir outras terras com tal

finalidade. A situação se agrava quando os moradores não conseguem comprovar a

posse dos terrenos e quando se trata de agricultores familiares que não possuem

outras fontes de renda. Por esse motivo, o Estado tem recebido críticas. Na

Assembleia Legislativa, o tema é recorrente nas discussões das Comissões de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Política Agropecuária e Agroindustrial;

contudo, na proposta apresentada pelo Poder Executivo para a Ação 1058 - Criação

e implantação de áreas protegidas, está prevista a regularização fundiária de apenas

10.000ha, o que não condiz com o déficit existente. Por esse motivo, cumpre acolher

as sugestões referentes ao tema e ampliar as metas físicas da referida ação para

50.000ha. Diante disso, opinamos pela expedição de um ofício ao Secretário de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável informando o aumento da

meta física e solicitando celeridade na execução da regularização fundiária nas UCs
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estaduais.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 – e de requerimento.

Conclusão

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

1.281/2010 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Wander Borges - Ademir Lucas.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 010 - Conservação do cerrado e recuperação da mata atlântica

Ação: 1058 - Criação e implantação de áreas protegidas

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 50.000 1.260.000,00

Justificativa: Ampliação das metas físicas da ação visando a suprir parte do déficit

existente na regularização fundiária das unidades de conservação estaduais.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.281/2010, apresentada por Aline Cardoso Arantes, da Associação Mineira de

Defesa do Ambiente - Amda - e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, informando o aumento da meta física prevista na Ação 1058 - Criação e

implantação de áreas protegidas - de 10.000ha para 50.000ha e, ainda, solicitando

celeridade na execução da regularização fundiária das unidades de conservação

estaduais.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.282/2010



____________________________________________________________________________
490

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.282/2010, do Sr. Leonário Rosa da Silva Felix,

visa à alteração da Ação 4643 - Apoio aos empreendimentos de economia popular

solidária -, do PPAG - 2008-2011, modificando suas metas financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 aumentar a meta financeira da Ação 4643 - Apoio

aos empreendimentos de economia popular solidária - em pelo menos 38% para a

região Central do Estado, para atender à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o proponente, o aumento de recursos financeiros é importante para se

promover a inserção social de um maior número de famílias que necessitam de uma

fonte de renda ou que buscam complementar a que já possuem.

Na área de resultados “Redução da pobreza e inclusão produtiva”, do PPAG, o

Programa 117 - Política pública de trabalho, emprego e renda -, desenvolvido pela

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, tem como objetivo

promover a inclusão produtiva da população adulta, ampliando o acesso às ações de

atendimento, orientação, qualificação e encaminhamento para o mercado de trabalho,

aumentando, assim, a probabilidade de obtenção de emprego e trabalho decente e

de participação em processos de geração de trabalho e renda.

Inserida neste programa, a Ação 4643 - Apoio aos empreendimentos de economia

popular solidária -, que tem como finalidade gerar trabalho e renda por meio do

fortalecimento da economia popular solidária, já prevê para a região Central o apoio a

40 empreendimentos com recursos da ordem de R$57.736,00. Verifica-se, ainda, que
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as metas físicas e financeiras previstas para a região Central são idênticas às das

demais regiões do Estado.

Entretanto, como a questão da inclusão produtiva da população adulta nas regiões

metropolitanas demanda maior atenção do poder público, sugerimos o envio de

requerimento à Sedese para priorizar a Região Metropolitana de Belo Horizonte na

execução da referida ação.

Conclusão

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

1.282/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.282/2010, apresentada pelo Sr. Leonário Rosa da Silva Felix, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Desenvolvimento

Social solicitando que a Região Metropolitana de Belo Horizonte tenha prioridade na

execução da Ação 4643 - Apoio aos empreendimentos de economia popular solidária.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.289/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.289/2010, de Roberta de Mesquita Ribeiro,

sugere alteração da Ação 1277 - Implementação de ações de policiamento

comunitário, prevenção ativa e segurança cidadã -, do PPAG - 2008-2011, a incidir

sobre produto, finalidade e metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

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

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.289/2010 tem por escopo alteração da

finalidade da Ação 1277, que é “promover atividades focadas na consolidação da

filosofia de policiamento comunitário, prevenção ativa e segurança cidadã, a fim de

viabilizar maior interação entre a sociedade e o sistema de defesa social, com apoio

dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública - Conseps -, reduzindo a

sensação subjetiva de insegurança”, e que seria adicionada do texto “capacitação dos

policiais militares, dos bombeiros e dos Defensores Públicos”. Além disso, o produto

abrangeria “servidor e agente comunitário capacitado”, conforme previsto no projeto

de revisão do PPAG, acrescido da expressão “Defensor Público capacitado”.

Depreende-se, tanto do teor da proposta quanto das demandas apresentadas

durante a audiência pública referida, que o objetivo da sugestão é assegurar que

todos os servidores ligados à defesa social, especialmente os Defensores Públicos,

participem da capacitação a que se refere a Ação 1277, pertencente ao Programa

005 - Avaliação e qualidade da atuação dos órgãos de defesa social.

Trata-se de proposta condizente com a organização da defesa social no Estado de

Minas Gerais, como se observa na definição estabelecida nos arts. 19, IV, e 26,

parágrafo único, da Lei Delegada nº 112, de 2007. Para fins operacionais, Polícias

Civil e Militar, Defensoria Pública, Corpo de Bombeiros e administração penitenciária

integram a área da defesa social, razão pela qual a capacitação prevista na ação

citada deve abranger os servidores de todos esses órgãos, inclusive os da Defensoria

Pública.

A Defensoria Pública é, de acordo com o art. 129 da Constituição mineira,

“instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a que incumbe a orientação

jurídica, a representação judicial e a defesa gratuitas, em todos os graus, dos

necessitados”. O mesmo preceitua o art. 134 da Constituição Federal: “A Defensoria

Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
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orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art.

5º, LXXIV”. O mencionado inciso LXXIV do art. 5º reafirma o papel da Defensoria

Pública, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos

que comprovarem insuficiência de recursos”. Nessa perspectiva, a Defensoria Pública

abrange um amplo rol de atendimentos, atuando em todas as causas nas quais, em

um dos polos, figurem pessoas ou grupo de pessoas em estado de necessidade por

insuficiência de recursos. É evidente, portanto, seu vínculo com a ação preventiva e

comunitária desempenhada pelo sistema de defesa social. Assinale-se, contudo, que

a Ação 1277 já atende, genericamente, aos objetivos da proposta em exame. É o

caso de seu acolhimento não na forma de emenda ao projeto de lei de revisão do

PPAG, mas de requerimento, compelindo a Secretaria de Estado de Defesa Social a,

na execução da Ação 1277, levar em consideração todos os servidores do sistema de

defesa social, entre os quais policiais, bombeiros, Agentes Penitenciários e

Defensores Públicos.

Conclusão

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

1.289/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.289/2010, apresentada por Roberta de Mesquita Ribeiro, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social,

solicitando que na implementação da Ação 1277 - Implementação de ações de

policiamento comunitário, prevenção ativa e segurança cidadã -, do PPAG - 2008-

2011, sejam incluídos todos os servidores pertencentes a órgãos do sistema estadual

de defesa social, especialmente policiais militares, bombeiros militares, policiais civis,

Agentes Penitenciários, Agentes Socioeducativos e Defensores Públicos.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.302/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.302/2010, da Sra. Maria Emília da Silva, do

Instituto de Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania,

sugere a criação de ação no PPAG - 2008-2011 com a denominação de “Capacitação

de policiais militares para atuação no programa de proteção aos defensores de

direitos humanos”, com a finalidade de capacitar os servidores da Polícia Militar para

a proteção dos defensores de direitos humanos ameaçados de morte.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.302/2010 sugere a criação de ação no PPAG

2008-2011 com a denominação de “Capacitação de policiais militares para atuação

no programa de proteção aos defensores de direitos humanos”, com a finalidade de

capacitar os servidores da Polícia Militar para a proteção dos defensores de direitos

humanos ameaçados de morte.

“Defensores dos direitos humanos”, segundo Enrique Eguren (“Manual de Proteção

para Defensores de Direitos Humanos”, Front Line, 2005), é um termo mundialmente

adotado para “descrever as pessoas que, individualmente ou com outras, intervêm

para promover e proteger os direitos humanos”. Ainda de acordo com esse autor, os

defensores dos direitos humanos lidam com quaisquer preocupações relacionadas

com os direitos humanos, as quais podem ser as mais diversificadas: torturas, prisões

e detenções arbitrárias, discriminação, despejos forçados, acesso aos cuidados de

saúde ou os direitos das minorias. Ressalte-se que a prevalência dos direitos
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humanos constitui um dos princípios norteadores da República Federativa do Brasil

nas suas relações internacionais (art. 4º, II, da Constituição Federal).

Recorrentemente, os defensores de direitos humanos ficam eles próprios em

situação de risco de morte. Em função disso, a ONU recomenda aos Estados a ela

filiados que estruturem programas de proteção aos defensores de direitos humanos.

Tal proteção, naturalmente, requer habilidades específicas dos agentes públicos

responsáveis pela proteção, o que revela, de fato, a necessidade de treinamento e

capacitação igualmente específica.

É meritório, portanto, o objeto da proposta em exame. Contudo, tendo em vista que

a Polícia Militar já possui cursos regulares de capacitação de seus quadros de

policiais, parece mais conveniente e oportuno que tal treinamento específico se dê

por meio das ações já existentes no PPAG, notadamente a Ação 1171 -

Implementação de atividades de ensino voltadas para a qualidade da atuação da

Polícia Militar de Minas Gerais.

Assim, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma da

apresentação de requerimento de providências à Polícia Militar, solicitando a

implementação de capacitação específica de policiais militares para atuação na

proteção a defensores de direitos humanos.

Conclusão

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

1.302/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.302/2010, apresentada pela Sra. Maria Emília da Silva, do Instituto de Promoção,

Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar

solicitando providências para a implementação de capacitação específica de policiais
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militares para atuação na proteção a defensores de direitos humanos.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.308/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.308/2010, de Valdir Carvalho da Silva, da

Associação de Amigos Amantes da Arte de Juiz de Fora, e Andreia Crescêncio da

Costa, sugere alteração da Ação 4149 - Qualificação social e profissional -, do PPAG

- 2008-2011, modificando as metas físicas e financeiras, com o fim de atender aos

jovens residentes na região Zona da Mata.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 ampliação das metas física e financeira da Ação

4149 - Qualificação social e profissional -, do Programa Associado 117 - Política

pública de trabalho, emprego e renda -, a fim de atender a região Zona da Mata.

As ações de qualificação profissional no Estado se articulam com programas e

projetos públicos voltados para a geração de trabalho e renda e para a promoção da

igualdade de oportunidades e da justiça social, com vistas à promoção da inserção de

jovens e adultos no mercado de trabalho.

Antes restrita aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT -, para a

realização do Plano Territorial de Qualificação - PlanTeQ -, a qualificação profissional

recebeu, em 2010, recursos específicos do orçamento do Estado para a qualificação

de jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos, visando a ampliar as suas chances de

inserção no mercado de trabalho. Para o exercício de 2011, na proposta de revisão -
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do PPAG - 2008-2011 todas as atividades de qualificação profissional foram

agrupadas na Ação 4149, que prevê ampliação de metas físicas e financeiras para

atender a todas as regiões do Estado.

Ressalta-se que os recursos estaduais alocados nessa ação são complementares

aos recursos transferidos pela União para a qualificação profissional, atendendo a

toda demanda estadual.

Entendendo que a proposta em análise já foi atendida no âmbito da Ação 4149,

uma vez que recursos financeiros destinados a essa ação já foram ampliados,

opinamos pela sua aprovação na forma de requerimento à Subsecretaria de Estado

do Trabalho, Emprego e Renda, solicitando atenção especial à demanda por

qualificação profissional para os jovens da região Zona da Mata.

Conclusão

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

1.308/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.308/2010, apresentada por Valdir Carvalho da Silva, da Associação de Amigos

Amantes da Arte de Juiz de Fora, e Andreia Crescêncio da Costa, requer a V. Exa.,

nos termos regimentais, seja enviado ofício à Subsecretaria do Trabalho, Emprego e

Renda - Subter -, solicitando atenção especial à demanda por qualificação

profissional para os jovens da região da Zona da Mata.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.313/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.313/2010, de autoria da Sra. Clarise Fernandes

da Silva, da Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, sugere a criação de programa no
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PPAG - 2008-2011, denominado “Fortalecimento de ONGs”, com o objetivo de apoiar

financeiramente as entidades com título de utilidade pública federal, estadual e

municipal.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 um programa voltado para o

fortalecimento das organizações não governamentais - ONGs -, assegurando o

financiamento de ações e o investimento em infraestrutura, sem a intermediação dos

conselhos.

Nos anos 1990, ocorreu uma expressiva ampliação do número de ONGs no País,

impulsionada, em certa medida, pela opção política do governo brasileiro de

estabelecer parcerias com essas instituições para a realização de atividades de

interesse público. Por meio dessas parcerias, algumas ações do Estado foram

transferidas para as ONGs, sob o argumento de que, dessa maneira, se agregaria

eficiência à implementação das políticas públicas. Como efeito dessa prática, muitas

ONGs tornaram-se dependentes do Estado.

Na última década, experimentamos o fortalecimento do Estado, que cada vez mais

tem assumido sua responsabilidade em prover os serviços públicos, de forma direta

ou em parceria com as ONGs. Neste último caso, o Estado elege os parceiros,

fiscaliza a execução e acompanha o alcance das metas e dos resultados. Os

conselhos de políticas públicas e os conselhos de direitos exercem papel fundamental

nesse processo.

Em qualquer caso, a parceria é estabelecida para atender ao interesse do Estado e

não para equacionar o problema da manutenção da ONG.
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Cabe destacar que a parceria entre poder público e ONG é formalizada por

convênio, instrumento jurídico regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, que

institui normas gerais sobre licitação e contratação com a administração pública.

Especificamente na área da assistência social, a Lei Orgânica da Assistência Social

- Loas - prevê, em seu art. 10, a possibilidade de celebração de convênio entre os

entes federados e as entidades de organização social, estabelecendo que “a União,

os Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com

entidades e organizações de assistência social, em conformidade com os Planos

aprovados pelos respectivos Conselhos”. E, em seu art. 3º, a lei preceitua que se

consideram entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam,

sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários por ela

abrangidos, bem como as que atuam na defesa e na garantia de seus direitos.

No âmbito do Estado, convém ressaltar que a Lei nº 12.262, de 23/7/96, determina

que compete ao Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas - aprovar os critérios

para a celebração dos contratos ou convênios entre os órgãos governamentais e não

governamentais, tendo o Plano Estadual de Assistência Social como referência.

Ressalta-se, ainda, que se encontra em tramitação nesta Casa projeto de lei que

estabelece critérios e diretrizes para orientar o poder público na celebração de

convênios com entidades e organizações de assistência social para a realização de

ações e serviços nessa área.

Dessa forma, pode-se observar que o repasse de recursos do Estado para ONGs

atende às necessidades das áreas de políticas públicas e é regulado por legislação

específica e submetido ao controle social, por meio da atuação dos conselhos.

A proposta em comento apresenta-se, assim, conflitante com as normas que regem

a parceria entre poder público e entidade social, parceria esta destinada à

cooperação na execução das políticas públicas e que, por isso, deve,

necessariamente, sujeitar-se ao controle social exercido pelos conselhos.

Pelos motivos expostos, opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

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

1.313/2010.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.316/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.316/2010, de Clarise Fernandes da Silva, da

Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, sugere a criação de programa no PPAG - 2008-

2011, denominado “Programa sustentador de habitação”, com o objetivo de garantir

habitação para população de baixa renda.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 programa no PPAG 2008-2011,

denominado “Programa sustentador de habitação”, com o objetivo de garantir

habitação para população de baixa renda.

No PPAG já consta uma área de resultados denominada “Redução da pobreza e

inclusão produtiva, na qual está inserido o Programa 025 - Lares Geraes -, que tem

como objetivo reduzir o déficit habitacional, criando condições de acesso a moradias

seguras, dignas e saudáveis para famílias de baixa renda ou moradores em

habitações precárias, assim como conceder financiamentos para aquisição de casa

própria a servidores da área de segurança pública. Inserida nesse programa, a Ação

1001 - Programa lares habitação popular - tem como finalidade financiar a construção

de moradias para famílias com renda de até três salários mínimos, de forma a reduzir

o déficit habitacional em Minas Gerais. A referida ação é executada por meio de

parceria entre os Municípios, o Estado e a União. Para 2011, a meta financeira
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prevista é de R$42.568.000,00, que serão destinados à entrega de 835 unidades

habitacionais.

Dessa forma, como no PPAG já há previsão para a proposta em análise, opinamos

por sua rejeição.

Conclusão

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

1.316/2010.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.329/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.329/2010, da Sra. Maria Aparecida Rita de

Cássia Vitorino Coelho dos Santos, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente de Ouro Preto, e outros, sugere alteração da Ação 1206 –

Construção de centros socioeducativos - Seds – no PPAG 2008-2011, modificando-

se o nome, o produto, a unidade de medida e as metas física e financeira.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.329/2010 é fruto da aglutinação de seis

propostas relacionadas ao atendimento às medidas socioeducativas – tema

recorrente nas audiências públicas realizadas para coleta de sugestões para o

aprimoramento do projeto de revisão do PPAG. Essas seis propostas sugerem: (a)

construção de mais três centros socioeducativos, com infraestrutura adequada para a
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educação profissionalizante e a reinserção social; (b) ampliação das metas física e

financeira da Ação 1206; (c) alteração da regionalização da Ação 1205 – Construção

de unidades socioeducativas –, incluindo-se o Vale do Aço (região do Rio Doce), com

previsão de meta financeira de R$8.500.000,00 para cada região, com aumento de

R$25.500.000,00 no total já previsto na ação; (d) restauração da Ação 1206 –

Construção de centros socioeducativos - Seds –, da forma como estava prevista para

2010, com alteração do nome, produto, unidade de medida e regionalização; (e)

construção de, no mínimo, três centros socioeducativos na região do Mucuri e

Jequitinhonha; e (f) realização de audiência pública para discutir a priorização da

construção de unidades socioeducativas, tendo em vista a falta de vagas nas

unidades de acautelamento provisório de adolescentes e a sua colocação irregular

em cadeias públicas.

As medidas socioeducativas, de acordo com o art. 112 do Estatuto da Criança e do

Adolescente, são sanções com finalidade educativa, visando à reinserção familiar e

social do adolescente autor de ato infracional. Seu primeiro objetivo é o de

responsabilizar o jovem pela prática de um ato contrário à lei e à harmonia social. O

segundo é o de socioeducar o adolescente, de forma que desenvolva todos os seus

direitos e não volte a cometer outros atos infracionais.

Nos centros socioeducativos, os adolescentes têm a oportunidade de participar de

projetos culturais, esportivos e de inclusão social. As atividades têm o objetivo de

ensinar a eles noções de trabalho coletivo, de disciplina e de força de vontade, além

de melhorar a sua autoestima. Em Minas, um dos problemas enfrentados é a falta de

vagas e a consequente superlotação na internação provisória.

Segundo o governo do Estado, a única possibilidade orçamentária para a execução

do convênio que prevê a construção de um centro socioeducativo na RMBH diz

respeito à Ação 1206, da forma como está prevista atualmente no PPAG 2008-2011.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em estudo por meio de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008 - 2011, alterando-se a finalidade

da Ação 1206, e por meio da apresentação de três requerimentos, sendo que o objeto

de um deles foi sugerido pela proposta em análise.
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Conclusão

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

1.329/2010 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 e dos requerimentos

anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

---------------------

Programa: 004 - Atendimento às Medidas Socioeducativas

- Ação: 1206 - Construção de Centros Socioeducativos - SEDS

Mudança de finalidade:

Para: garantir estruturas físicas adequadas ao atendimento ao adolescente autor de

ato infracional, por meio de reformas em unidades em funcionamento e da construção

de novas unidades.

Justificativa: necessidade de adequar a finalidade ao nome da ação, com a

referência à construção de novas unidades.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Participação Popular:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.329/2010, apresentada pela Sra. Maria Aparecida Rita de Cássia Vitorino Coelho

dos Santos, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ouro

Preto, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja realizada audiência

pública desta Comissão, com a participação de representantes das Secretarias de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, de Defesa Social – Seds – e de

Transportes e Obras Públicas – Setop –, destinada a discutir a priorização da

construção de unidades socioeducativas, tendo em vista a falta de vagas nas

unidades de acautelamento provisório de adolescentes e a sua colocação irregular

em cadeias públicas no Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.329/2010, apresentada pela Sra. Maria Aparecida Rita de Cássia Vitorino Coelho

dos Santos, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ouro

Preto, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao

Secretário de Defesa Social solicitando a realização de estudos para verificação da

demanda pela construção de centros socioeducativos nas regiões do Vale do

Jequitinhonha, Norte de Minas e Central.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.329/2010, apresentada pela Sra. Maria Aparecida Rita de Cássia Vitorino Coelho

dos Santos, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ouro

Preto, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao

Governador do Estado informando a demanda – apresentada nas audiências públicas

realizadas para coleta de sugestões para o aprimoramento do projeto de revisão do

PPAG – de solução da situação irregular de acautelamento de adolescentes em

cadeias públicas.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.332/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.332/2010, de Geralda Helena Goes Guerra,

sugere alteração da Ação 1116 - Ampliação da cobertura populacional do PSF - do

Programa 049 - Saúde em casa - do PPAG 2008-2011, para que as Instituições de

Longa Permanência de Idosos - ILPIs - sejam atendidas pelas equipes de Saúde da

Família.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
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sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 Ação 1116 - Ampliação da cobertura

populacional do PSF para que as Instituições de Longa Permanência de Idosos -

ILPIs - sejam atendidas pelas equipes de Saúde da Família.

O Programa 049 - Saúde em casa - tem com objetivo universalizar a oferta para a

população que depende exclusivamente 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.

Inserida nesse programa está a Ação 1116, que tem como finalidade ampliar o

acesso da população aos serviços de saúde pela expansão da cobertura do PSF no

Estado de Minas Gerais, buscando a profissionalização da atenção primária. Por

meio dessa ação, o governo estadual repassa incentivo financeiro para a ampliação

do número de equipes de PSF em todos os Municípios, que são os responsáveis pela

organização da estratégia de Saúde da Família na atenção básica.

Cada equipe de Saúde da Família é responsável pelo atendimento a todos os

residentes em sua área de abrangência e fica vinculada a uma unidade básica de

saúde que dá suporte a esse atendimento. Sendo assim, a equipe de PSF com ILPIs

em seu território tem que atendê-las, assim como a todos os demais residentes em

sua área de abrangência.

Como a organização das equipes de PSF é responsabilidade dos Municípios, não

há como atender a proposta em questão por meio de alteração no PPAG. Entretanto,

dada a relevância da matéria, sugerimos o envio de requerimento solicitando à

Secretaria de Estado de Saúde - SES - que oriente todos os Municípios para que

suas equipes de Saúde da Família façam o atendimento das ILPIs existentes em sua

área de abrangência.



____________________________________________________________________________
506

Conclusão

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

1.332/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.332/2010, apresentada por Geralda Helena Goes Guerra, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando

que oriente todos os Municípios para que suas equipes de Saúde da Família façam o

atendimento das Instituições de Longa Permanência de Idosos - ILPIs - existentes em

sua área de abrangência.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.333/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.333/2010, de Carlos Augusto de Aguiar

Silveira, da Espasso Conseg, sugere a criação de ação no PPAG 2008-2011,

denominada “Reforma e adequação da Delegacia de Acidentes de Veículos”, com a

finalidade de reformar, adequar e equipar a Delegacia Especializada de Acidentes de

Veículos – DAV –, de modo a atender, de forma adequada, as pessoas com

necessidades especiais e criar setores de polícia comunitária, de relações públicas e

de psicologia, a fim de aprimorar o atendimento ao público, em especial as pessoas

envolvidas em acidentes de trânsito.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.333/2010 sugere a criação de ação no PPAG

2008-2011, com vistas a reformar e adequar a Delegacia Especializada de Acidentes

de Veículos – DAV – de modo que pessoas com deficiência e outras envolvidas em

acidentes de trânsito possam receber atendimento e assistência apropriados a suas

necessidades e demandas.

Trata-se de pleito justo, uma vez que a DAV lida com os procedimentos para a

liberação de veículos envolvidos em acidentes de trânsito com vítimas, isso

significando que diariamente recebe cidadãos que possam necessitar de algum tipo

de assistência especializada, tal como a da polícia comunitária, a psicológica ou

mesmo de relações públicas. No caso de pessoas com deficiência, desde a Lei nº

11.666, de 9/12/94, e o Decreto nº 43.926, de 9/12/2004, estão estabelecidas as

adequações cabíveis para a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com

mobilidade reduzida a edifícios de uso público, de propriedade do Estado.

No entanto, já há ações no âmbito do PPAG 2008-2011 que possam contemplar a

sugestão da proposta em análise, a saber: a Ação 1329 – Construção e adequação

física de grande porte de unidades da Polícia Civil –, do Programa 189 – Prevenção

da ordem pública, exercício da polícia judiciária e investigação criminal –, e a Ação

1111 – Modernização logística de unidades prediais integradas (PC) –, do Programa

021 – Gestão integrada de ações e informações de defesa social.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa ora em

análise, mas não por meio da criação de ação no PPAG 2008-2011, e sim na forma

de requerimento ao Chefe da Polícia Civil, solicitando as providências necessárias

para a reforma e a adequação da DAV.

Conclusão

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

1.333/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.
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André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.333/2010, apresentada por Carlos Augusto de Aguiar Silveira, da Espasso Conseg,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Chefe da Polícia

Civil, solicitando providências para a reforma e a adequação da Delegacia de

Acidentes de Veículos – DAV –, de modo a atender, apropriadamente, pessoas com

deficiência e outras envolvidas em acidentes de trânsito.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.336/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.336/2010, de Mezaque da Silva de Jesus, do

Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais, visa à alteração da Ação 1302 –

Construção, reformas e melhorias em unidades habitacionais – do PPAG 2008-2011,

modificando suas metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 propõe alterar a Ação 1302 – Construção, reformas e

melhorias em unidades habitacionais – com o aumento das metas física e financeira.

O objetivo dessa proposta é atender as comunidades indígenas que vivem em áreas

de risco e não possuem meios próprios para garantir uma moradia digna.
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Em Minas, existem cerca de 12 mil indígenas e, na região onde está localizada a

etnia Xakriabá, no Norte de Minas, estão concentrados aproximadamente 70% dos

índios do Estado. Em 2009, por ocasião de inspeção do Ministério Público Federal

nas aldeias Maxacalis, ficou constatada a precariedade das habitações indígenas,

que não dispõem de nenhuma infraestrutura sanitária.

Atenta a esse problema, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana – Sedru –, assinou o Protocolo de Intenções, para a construção de

casas indígenas em 12 Municípios mineiros, em uma parceria com a Fundação

Nacional do Índio – Funai –, a Fundação Nacional de Saúde – Funasa –, a

Companhia Habitacional de Minas Gerais – Cohab – e com as Prefeituras dos

Municípios atendidos: Ladainha, Araçuaí, Teófilo Otôni, Coronel Murta, Martinho

Campos, Caldas, Itapecerica, Carmésia, Resplendor, Santa Helena de Minas,

Bertópolis e São João das Missões. De acordo com o Protocolo, serão 1.552 casas

construídas até dezembro de 2011. A construção das novas moradias não só vai

trazer mais conforto para as comunidades, como também vai assegurar uma vida

digna e segura para os índios.

Compreendemos, portanto, que a demanda da proposta em análise poderá ser

atendida pelo referido Protocolo. Opinamos, então, pelo acolhimento da proposta na

forma de requerimento para envio de ofício à Sedru, solicitando atenção especial no

atendimento às comunidades indígenas por meio da Ação 1302 – Construção,

reformas e melhorias em unidades habitacionais – e por meio da implantação do

Protocolo de Intenções assinado por aquele órgão.

Conclusão

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

1.336/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1.336/2010, apresentada por Mezaque da Silva de Jesus, do Conselho dos Povos

Indígenas de Minas Gerais, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício à Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru

–, solicitando atenção especial no atendimento às comunidades indígenas por meio

da execução da Ação 1302 – Construção, reformas e melhorias em unidades

habitacionais – e por meio da implantação do Protocolo de Intenções, assinado por

esse órgão.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.345/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.345/2010, do Sr. Rodrigo Pascoal Ulhoa Cintra,

sugere a criação de ação no PPAG - 2008-2011 denominada “Fortalecimento da

Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais”.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.345/2010 tem por finalidade criar ação no

PPAG para promover o fortalecimento da Comissão de Monitoramento da Violência

em Eventos Esportivos e Culturais - Comoveec. A Comoveec foi criada em 2003, com

o objetivo de contribuir para a diminuição de atos de vandalismo e violência em

eventos culturais e esportivos, bem como de incentivar a integração dos órgãos

responsáveis pela segurança nesses casos. É coordenada pela Superintendência de

Integração do Sistema de Defesa Social - Sisd - e composta por representantes de

órgãos públicos e da sociedade civil.
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Entre outras atividades, cabe à Comoveec coibir depredações do patrimônio

público, uso de drogas ilícitas e brigas entre torcidas, regular a venda e o consumo de

bebidas alcoólicas no entorno dos locais dos eventos, além de promover o diálogo

entre os vários atores sociais que realizam ou frequentam eventos, mediando

conflitos de interesse e defendendo a coletividade e os direitos das minorias.

Trata-se, assim, de sugestão que envolve tema importante, especialmente se

considerarmos seu impacto social, dado o crescente número de eventos e pessoas

com eles envolvidas e a peculiar situação a ser vivida no ano de 2014, quando Belo

Horizonte será uma das sedes da Copa do Mundo de futebol. Ocorre que essa última

situação já está suficientemente observada pela Ação 2034 - Gestão e infraestrutura

de segurança pública -, com previsão de recursos da ordem de R$5.000.000,00 para

o exercício de 2011. Além disso, a Comoveec já funciona a contento nas diversas

localidades em que está implantada, razão pela qual não caberia, neste momento, a

intervenção sugerida.

Conclusão

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

1.345/2010.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.355/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.355/2010, de Sandra Mara Alburquerque

Bossio, do Centro pela Mobilização Nacional, sugere alteração do Programa 005 -

Avaliação e qualidade da atuação dos órgãos de defesa social - do PPAG - 2008-

2011, modificando-se o objetivo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício 2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.355/2010 sugere alteração do Programa 005 -

Avaliação e qualidade da atuação dos órgãos de defesa social - do PPAG - 2008-

2011, modificando-se o objetivo, que é “promover a qualidade da atuação dos órgãos

de defesa social potencializando e integrando as ações de ensino, avaliação e

correição. A alteração sugerida visa a incluir a expressão “atendimento aos cidadãos”

logo após a palavra “ensino”.

A Superintendência de Avaliação e Qualidade da Atuação do Sistema de Defesa

Social - Sasd -, que compõe a Secretaria de Defesa Social, tem a finalidade central

de garantir a plena qualidade da atuação dos órgãos da área, de forma contínua e

duradoura. Suas ações visam a contribuir para a otimização da segurança em Minas

Gerais e, consequentemente, para a melhoria da sensação de segurança subjetiva e

a redução do medo de vitimização da população. As atividades da Superintendência

se pautam na importância da consolidação do projeto estruturador “Avaliação e

qualidade da atuação dos órgãos de defesa social”, que objetiva, fundamentalmente,

reduzir de forma sustentável a violência no Estado a partir da integração definitiva das

organizações policiais, enfatizando as ações de inteligência, a ampliação das

medidas preventivas e a modernização do sistema prisional.

Conforme a justificação contida na proposta em análise, a promoção da qualidade

da atuação dos órgãos de defesa social deveria ter, como principal objetivo, a

melhoria do atendimento ao cidadão, de forma a reduzir a sensação de insegurança

da população. Cumpre esclarecer que, conforme mencionado anteriormente quanto à

finalidade da Superintendência, o objetivo de todas as ações do sistema de defesa

social é garantir atendimento qualificado à sociedade mineira. Dessa forma,

entendemos que não há necessidade de inserir a expressão “atendimento aos

cidadãos” no objetivo do programa, levando-nos a opinar pela rejeição da proposta.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.355/2010.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.357/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.357/2010, de Maria da Consolação Faria, do

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca -, e outros,

sugere alteração do objetivo do Programa 241 - Desenvolvimento da educação

infantil - do PPAG -2008-2011, e da finalidade da Ação 4187 - Desenvolvimento da

educação infantil - que o integra, com o intuito de alinhá-los aos conceitos que

permeiam as diretrizes da educação infantil previstas na Lei nº 9.394, de 20/12/96,

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 -, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 sugere a alteração do objetivo do Programa 241 -

Desenvolvimento da educação infantil - e da finalidade da Ação 4187 -

Desenvolvimento da educação infantil -, que o integra, de modo a ajustá-los às

premissas estabelecidas na LDB para esse nível de ensino. Na mesma proposta, a

autora solicitou, ainda, que fosse esclarecida a meta física prevista na Ação 4187,

pois se depreende da análise do quadro de metas dessa ação que o Estado pretende

aplicar todo o recurso do programa apenas em uma escola.

As bases da personalidade, da inteligência, da vida emocional e da socialização do

ser humano são formadas na primeira infância. Partindo desse pressuposto, já
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comprovado cientificamente, a Lei nº 9.394, de 1996, em seu art. 29, estabelece

como finalidades da educação infantil o desenvolvimento integral da criança, em seus

aspectos físico, psicológico, intelectual e social. O art. 31 da mesma lei prevê que a

avaliação nesse nível de ensino não terá o objetivo de permitir ou impedir a

passagem do aluno a outra série ou o seu ingresso no ensino fundamental.

O objetivo do Programa 241 e a finalidade da Ação 4187 constantes no PPAG

elegem como propósito da educação infantil o sucesso no ensino fundamental. Ora,

se a educação infantil visa sobretudo ao desenvolvimento da criança, não pode ter

como objetivo prioritário o sucesso nos outros níveis de ensino, embora possa

contribuir para isso. A proposta em análise é, portanto, procedente e opinamos por

sua aprovação por meio de emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe

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

para o exercício de 2011.

Quanto ao pedido de esclarecimento que integra a proposta, sugerimos o

encaminhamento de requerimento à Secretaria de Planejamento e Gestão e à

Secretaria de Estado de Educação para que sejam adotadas providências para

adequação da meta física da Ação 4187 ao número de escolas estaduais que

oferecem educação infantil, segundo informação do sistema Data Escola Brasil, do

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep.

Conclusão

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

1.357/2010 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 e do requerimento

anexados a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 241 - Desenvolvimento da educação infantil

- Ação: 4187 - Desenvolvimento da educação infantil

Mudança de finalidade:

Para: Estabelecer diretrizes e orientações pedagógicas na educação infantil que

priorizem a formação das crianças e a sua socialização.
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Justificativa: Adequação da finalidade da ação com o objetivo de alinhá-la às

diretrizes para a educação infantil previstas nos arts. 29, 30 e 31 da Lei Federal nº

9.394, de 20/12/96, que define as diretrizes e bases para a educação nacional.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 241 - Desenvolvimento da educação infantil

Mudança de objetivo:

Para: Desenvolver ações que promovam a formação integral da criança, em seus

aspectos físico, psicológico, intelectual e social.

Justificativa: Adequação do objetivo do programa com o intuito de alinhá-la às

diretrizes para a educação infantil previstas nos arts. 29, 30 e 31 da Lei Federal nº

9.394, de 20/12/96, que define as diretrizes e bases para a educação nacional.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.357/2010, apresentada por Maria da Consolação Faria, do Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca -, e outros, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Planejamento e

Gestão e à Secretária de Estado de Educação, solicitando que sejam tomadas as

providências necessárias à adequação da meta física da Ação 4187 -

Desenvolvimento da educação infantil - do Plano Plurianual de Ação Governamental

ao número real de escolas da rede estadual de ensino que oferecem a educação pré-

escolar.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.361/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.361/2010, de João Cesário dos Santos Neto,

da Escola Estadual João Ferreira de Freitas, sugere alteração da Ação 1109 –

Melhoria da infraestrutura física, mobiliário e equipamentos escolares - ensino médio

– do PPAG 2008-2011, modificando as metas físicas e financeiras.
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A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 modificar as metas físicas e financeiras da

Ação 1109 – Melhoria da infraestrutura física, mobiliário e equipamentos escolares -

ensino médio – do Programa 030 – Novos padrões de gestão e atendimento da

educação básica.

O proponente cita duas deficiências relativas à Escola Estadual João Ferreira de

Freitas, situada em Ibirité: a primeira se refere à estrutura física da escola, que, de

acordo com o proponente, se encontra em situação precária. A outra se refere à falta

de equipamentos na cantina – é solicitada a aquisição de um fogão industrial – e de

bebedouros em outras dependências da escola.

A despeito das deficiências evidenciadas, a proposta de ação legislativa em

questão não será acolhida, pois todas as demandas relativas à estrutura de espaços

escolares apresentadas durante as audiências de revisão do PPAG serão acolhidas

no âmbito da Proposta de Ação Legislativa nº 1.337/2010.

Conclusão

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

1.361/2010.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.365/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.365/2010, de Francisco Mello, da Federação
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dos Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais - Fecitur -, e outros, encaminha

proposta de alteração da ação 4323 - Estruturação do Turismo - do PPAG - 2008-

2011, modificando a finalidade.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 garantir o apoio aos Municípios na implantação de

projetos de sinalização e roteirização turística nas áreas urbana e rural e na

instalação de postos de informação turística, por meio da alteração da finalidade da

Ação 4323 - Estruturação do turismo - do Programa 016 - Turismo competitivo em

Minas Gerais.

A política de descentralização do turismo no Estado é efetivada por meio das

Associações dos Circuitos Turísticos, que atuam, de acordo com a Secretaria de

Estado de Turismo - Setur -, como instâncias de governança regional. As associações

integram Municípios que tenham afinidades culturais, sociais e econômicas com o

objetivo de organizar e desenvolver o turismo de forma sustentável, buscando

também consolidar uma identidade regional. Para fortalecer essa atuação do Estado

no apoio aos Municípios, a proposta em epígrafe busca dar nova redação para a

finalidade da mencionada ação de estruturação do turismo em Minas Gerais.

Em vista de os objetivos almejados pela alteração proposta estarem de acordo com

o escopo da política pública de turismo no Estado, somos favoráveis ao acolhimento

da proposta de ação legislativa em comento, por meio de alteração da finalidade da

Ação 4323, incluindo-se expressa menção de apoio do Estado aos Municípios na

implantação de projetos de sinalização, roteirização e informação turística; porém,

com o objetivo de consolidar todas as alterações requeridas na citada ação,



____________________________________________________________________________
518

atendemos a proposta em análise no parecer sobre a Proposta de Ação Legislativa nº

1.269/2010, acarretando a sua prejudicialidade e consequente rejeição neste parecer.

Conclusão

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

1.365/2010.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.388/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.388/2010, de Nair Ferreira Faria Araújo, da

Câmara Municipal de Itapagipe, e outros, sugere criar uma ação no Programa 025 -

Lares Geraes - do PPAG - 2008-2011, destinada a financiar reformas de moradias

para famílias de baixa renda.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 tem por objetivo criar uma ação no Programa Estruturador

025 - Lares Geraes - destinada a financiar reformas de moradias para famílias de

baixa renda.

Na justificação da proposta, ressalta-se a dificuldade da população de baixa renda

em manter a estrutura de suas moradias, que, com o passar do tempo, se deterioram,

oferecendo riscos para seus moradores.

A proposta é meritória, já que o direito à moradia é garantido constitucionalmente.

Entretanto, esse direito social não se limita à garantia de uma moradia, e sim à
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garantia de uma moradia que ofereça condições dignas de habitação. No entanto, o

Programa “Lares Geraes” possui uma ação com conteúdo semelhante ao desta

proposta. É a Ação 1302 - Construção, reforma e melhorias em unidades

habitacionais -, cuja finalidade é promover a construção, a reforma e a 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.

Dessa forma, não há necessidade de criação de uma ação, pois o objetivo desta

proposta já se encontra atendido pela Ação 1302. Por esse motivo, opinamos pela

rejeição da proposta em análise.

Conclusão

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

1.388/2010.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.415/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.415/2010, de autoria da Sra. Selmara Mamede

Simões Ferreira, da Promotoria da Infância e da Juventude Infracional, sugere

modificação da Ação 4321 – Gestão dos centros socioeducativos –, com alteração do

produto, da unidade de medida e da regionalização, e com redistribuição das metas

físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 nº 1.415/2010 tem por objetivo alterar a Ação 4321

– Gestão dos centros socioeducativos –, modificando-se o produto (de “centro

socioeducativo atendido” para “adolescente atendido”) e a unidade de medida (de

“centro socioeducativo” para “adolescente”), alterando-se a regionalização, com

previsão de mais unidades no âmbito estadual, e redimensionando-se as metas

físicas e financeiras. Em seus termos, seriam atendidos mais 10.544 adolescentes e

a previsão orçamentária para a ação passaria de R$15.926.607,00 para

R$43.809.507,00.

Em que pese os méritos da proposta, verifica-se que o atendimento a seus

objetivos passará, concretamente, por outra via, tendo em vista circunstâncias

ocorridas no âmbito da execução do planejamento governamental. É que a Ação

4363 – Atendimento às condições operacionais dos centros socioeducativos – está

sendo excluída no projeto de revisão do PPAG, o que possibilitará um acréscimo de

recursos para a ampliação da rede física dos centros socioeducativos, entre os quais

R$12.000.000,00 que estavam previstos para a manutenção dos centros, e

R$5.000.000,00 destinados à construção de um centro no Município de Santa Luzia,

que serão retomados na execução orçamentária na Ação 1206 – Construção de

centros socioeducativos –, na condição de saldo de exercícios anteriores.

Note-se, portanto, que o atendimento à demanda contida na proposta sob análise já

estará devidamente resguardado no planejamento estadual e no Orçamento para o

exercício de 2011, o que impõe opinarmos por sua rejeição.

Conclusão

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

1.415/2010.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.434/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.434/2010, do Sr. Domingos Fernandes de
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Souza, Ministro da Igreja Católica de Itaobim, e outros, sugere alteração na Ação

4189 - Desenvolvimento do ensino médio - do Programa 180 - Melhoria do ensino

médio - do PPAG - 2008-2011, modificando a finalidade da ação, com o objetivo de

propiciar educação política aos estudantes e incluir, na disciplina de Geografia,

conteúdo relativo ao Estado de Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 comento tem por objetivo fazer com que os

alunos do ensino médio da rede pública estadual tenham acesso a educação política

e incluir, na disciplina de Geografia oferecida a esses alunos, conteúdo específico

sobre o Estado de Minas Gerais. A essa proposta foi aglutinada sugestão de investir

na capacitação política do aluno de escola pública. Os proponentes argumentam que

é necessário que os estudantes mineiros conheçam melhor o nosso Estado e que

sejam estimulados à participação política.

Em que pesem os louváveis argumentos apresentados, a proposta não tem

pertinência em relação ao projeto de revisão do PPAG, pois as disciplinas básicas

oferecidas nas escolas de ensino fundamental e médio do País são definidas nos

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. A partir desses parâmetros, a escola,

com base na sua autonomia pedagógica, estabelece sua grade curricular, podendo

se aprofundar em um tema específico de uma disciplina ou em conteúdos a ela

pertinentes, chamados de conteúdos transversais. Os conteúdos transversais

geralmente abordados são relacionados à ética, à saúde, ao meio ambiente, à

pluralidade cultural, à orientação sexual e ao trabalho e consumo, que são temas

sociais atuais no cenário nacional.
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O tecnólogo em infraestrutura de vias Paulo Souza Silva, no artigo “A integração

dos conteúdos curriculares aos temas transversais”, publicado em 12/1/2006, no sítio

Universia, discorre sobre como esses temas podem ser abordados. Se o tema é a

correta utilização da água, por exemplo, pode ser trabalhado na disciplina de Língua

Portuguesa com a interpretação de texto que trate do assunto; na disciplina de

Matemática, com o cálculo da capacidade e tempo de encher uma caixa d’água; na

Física, com o estudo da produção de energia em usinas hidrelétricas; na Química,

com a análise da composição química e características do elemento; na Biologia, com

o estudo do ciclo da água; na Geografia, com estudos sobre a navegação econômica;

e, na História, com textos sobre a importância dos rios para a ocupação territorial do

Brasil.

Quanto ao tratamento especial do tema de Minas Gerais nas escolas mineiras,

nada impede que o professor de Geografia se detenha com mais detalhes nos tópicos

relativos ao Estado e, da mesma forma, que o professor desta ou de outra disciplina,

quando pertinente, repasse princípios de cidadania. Ademais, a Lei nº 15.476, de

12/4/2005, já determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos

das escolas de ensino fundamental e médio. Nos termos dessa lei, os temas a serem

desenvolvidos são os direitos humanos, as noções de direito constitucional e eleitoral,

a organização político-administrativa dos entes federados, a educação ambiental, os

direitos do consumidor, os direitos do trabalhador, e as formas de acesso do cidadão

à justiça.

Como a proposta de ação legislativa em comento não diz respeito especificamente

ao PPAG, não podemos acolhê-la na forma de emendas a esse plano. Contudo, dada

a relevância do tema, somos favoráveis ao acolhimento da proposta de ação

legislativa em análise, na forma de requerimento dirigido à Secretária de Estado de

Educação solicitando que sejam editadas orientações às escolas estaduais de ensino

fundamental e médio para que os professores da disciplina de Geografia dediquem

maior atenção ao Estado de Minas Gerais, e para que as escolas despertem o

interesse dos estudantes pela participação política e pelas instituições democráticas,

por meio da aplicação da Lei nº 15.476, de 12/4/2005, já mencionada.

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

1.434/2010, na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.434/2010, de autoria do Sr. Domingos Fernandes de Souza, Ministro da Igreja

Católica de Itaobim, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

ofício à Secretária de Estado de Educação solicitando que sejam dadas orientações

às escolas estaduais de ensino fundamental e médio para que os professores da

disciplina de Geografia dediquem mais atenção ao Estado de Minas Gerais e para

que despertem o interesse dos estudantes pela participação política e pelas

instituições democráticas, por meio da aplicação da 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.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.441/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.441/2010, de autoria de Albano Silveira

Machado, da Prefeitura Municipal de Berilo, e outros, sugere a criação de uma ação

no Programa 023 - Implantação do Suas -, do PPAG 2008-2011, destinada a

construir, equipar e manter Centros de Assistência ao Idoso.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta



____________________________________________________________________________
524

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 uma ação no Programa Estruturador 023 -

Implantação do Suas -, com a finalidade de construir, equipar e manter Centros de

Assistência ao Idoso.

Na justificação da proposta, ressaltou-se que a população idosa de baixa renda

está aumentando e que existem poucas alternativas de atendimento a essa

população na área de assistência social. Os idosos representam 11,8% da população

de Minas Gerais, o que corresponde a mais de 2 milhões de pessoas. Muitas dessas

pessoas apresentam uma trajetória de vida marcada por desigualdades sociais,

econômicas e raciais, as quais geraram consequências que se veem refletidas em

sua condição atual, necessitando, assim, de políticas de assistência social dirigidas a

elas.

A atenção ao idoso na política de assistência social é realizada por meio dos

Centros de Referência de Assistência Social - Cras - e dos Centros de Referência

Especializados de Assistência Social - Creas. Nos Cras, é oferecido um conjunto de

serviços que visam à convivência, à socialização e ao acolhimento do idoso em sua

família quando os vínculos familiares e comunitários ainda não foram rompidos. Nos

Creas, são atendidos os casos de idosos que tiveram seus direitos violados ou

ameaçados e cuja convivência com a família de origem seja considerada prejudicial a

sua proteção e ao seu desenvolvimento. Dessa forma, consideramos que não seja

necessária a construção de centros de assistência específicos para os idosos.

Pelos motivos expostos, opinamos pela rejeição da proposta em análise

Conclusão

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

1.441/2010.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.443/2010

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.443/2010, de autoria da Sra. Paola Domingues

Botelho Reis de Nazareth, sugere alteração da Ação 4368 – Estruturação do

programa de egressos – do PPAG 2008-2011, modificando-se as metas físicas e

financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.443/2010 sugere alteração da Ação 4368 –

Estruturação do programa de egressos – do PPAG 2008-2011, modificando-se as

metas físicas e financeiras de forma a ampliar o atendimento aos adolescentes

egressos do sistema socioeducativo oriundos das unidades do Município de Teófilo

Otôni, na mesma medida do número de vagas disponíveis para internação. Essa

ação compõe o Programa 004 – Atendimento às medidas socioeducativas –, que tem

como objetivo romper com o processo de criminalidade juvenil, garantindo o

atendimento que possibilite a responsabilização do adolescente e a promoção de sua

autonomia como sujeito de direitos e deveres.

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, “a criança e o

adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei

ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade

e de dignidade”.

Ainda segundo o ECA, verificada a prática de ato infracional, a autoridade

competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência,
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obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade

assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento

educacional.

As entidades que desenvolvem programas de internação têm, entre outras, as

seguintes obrigações: observar os direitos e garantias de que são titulares os

adolescentes; proceder a estudo social e pessoal de cada caso; e manter programas

destinados ao apoio e acompanhamento de egressos.

Após cumprir medidas de privação da liberdade ou de semiliberdade, estabelecidas

pelo Juizado da Infância e da Juventude em decorrência de ato infracional, o jovem,

por meio de programas de reinserção social, é incentivado a dar continuidade aos

estudos e atividades profissionalizantes que aprendeu em oficinas oferecidas nos

centros socioeducativos onde esteve acautelado. O acesso a esses programas é feito

por adesão voluntária, e a ampliação do atendimento aos adolescentes egressos do

sistema socioeducativo, conforme solicitado na proposta ora analisada, é efetuada a

partir da demanda dos adolescentes. Dessa forma, não há uma relação direta entre a

capacidade de atendimento aos adolescentes egressos do sistema socioeducativo e

o número de vagas disponíveis para internação. Portanto, somos pela rejeição da

proposta em análise.

Conclusão

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

1.443/2010.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.444/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.444/2010, de Welshman Gustavo Pinheiro, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –

manifesta repúdio pelo Projeto de Resolução nº 4.999/2010, em tramitação nesta

Casa, que delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas

dispondo sobre a estrutura das administrações direta e indireta do Poder Executivo,
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nos termos que menciona.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

O Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 – é um instrumento

de planejamento que define as estratégias, diretrizes e metas da administração por

um período de quatro anos. Além disso, ele contém a estratégia de governo prevista

para o alcance dos objetivos estabelecidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado – PMDI.

A proposta em tela é uma manifestação de repúdio pelo Projeto de Resolução nº

4.999/2010, em tramitação na Assembleia Legislativa, que delega ao Governador do

Estado atribuição para elaborar leis delegadas dispondo sobre a estrutura

administrativa do Estado. Não sugere alteração de ação nem de programa no PPAG,

portanto não é pertinente ao objetivo da audiência pública em que foi apresentada.

Dessa forma, opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

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

1.444/2010.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.448/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.448/2010, de Maria Aparecida dos Santos

Queiroz, da Associação Papa João XXIII no Brasil, e outros, sugere alteração da
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Ação 4110 - Promoção e garantia de direitos humanos - do PPAG - 2008-2011,

modificando sua meta financeira.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 ampliar a meta financeira da Ação 4110 - Promoção

e garantia de direitos humanos - que faz parte do Programa associado 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 na ampliação da atuação dos jovens nas políticas públicas.

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. Dessa forma,

consideramos importante destinar recursos para as ações desenvolvidas por esse

Comitê.

No entanto, a Proposta de Ação Legislativa nº 1.413/2010, de Mezaque Silva de
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Jesus, também sugere alteração da Ação 4110. Por esse motivo, as sugestões

apresentadas pela proposta em análise serão atendidas pelo acolhimento da referida

proposta, por meio de emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 -, para o

exercício de 2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.448/2010.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.457/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.457/2010, de autoria do Sr. Edimilson Teixeira

Ramalho, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Novo

Cruzeiro, sugere a criação de ação no Programa 180 – Melhoria do ensino médio –

do PPAG 2008-2011, visando desenvolver a educação ambiental na rede pública

estadual de ensino.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 pauta objetiva criar uma ação para que seja

fomentada a educação ambiental nas escolas públicas mineiras. De acordo com o
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autor, o sistema educacional do Estado não vem desenvolvendo de forma efetiva o

tema, que deve ser apresentado desde cedo aos nossos jovens.

As disciplinas básicas oferecidas nas escolas de ensino fundamental e médio do

País são definidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. A partir desses

parâmetros, a escola, com base na sua autonomia pedagógica, estabelece sua grade

curricular, podendo aprofundar um tema específico de uma disciplina ou conteúdos a

ela pertinentes, chamados de conteúdos transversais.

Segundo o art. 1º da Lei Federal no 9.795, de 27/4/99, que dispõe sobre a educação

ambiental, institui a política nacional de educação ambiental e dá outras providências,

entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e

a coletividade constróem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Assim, a educação

ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo

estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo

educativo, em caráter formal e não formal, conforme determina o art. 2º dessa lei.

Destaque-se, entretanto, que, nos termos do § 1º do art. 10, a educação ambiental

não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Assim, o

tema “educação ambiental” deve ser desenvolvido na forma de conteúdo transversal.

Não podemos, então, atender à proposta legislativa em comento na forma original,

por meio da criação de ação pretendida pelo autor. Entretanto, somos favoráveis a

seu acolhimento na forma de requerimento dirigido à Secretária de Estado de

Educação solicitando que seja editada orientação às escolas estaduais de ensino

fundamental e médio para que os professores despertem o interesse dos estudantes

pela educação ambiental, conforme exige a Lei Federal no 9.795, de 27/4/99, já

mencionada.

Conclusão

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

1.457/2010, na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.457/2010, de autoria do Sr. Edimilson Teixeira Ramalho, do Conselho Municipal de

Desenvolvimento Rural Sustentável de Novo Cruzeiro, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de Educação solicitando que

seja editada orientação às escolas estaduais de ensino fundamental e médio para

que os professores despertem o interesse dos estudantes pela educação ambiental,

conforme exige a Lei Federal no 9.795, de 27/4/99, que dispõe sobre a educação

ambiental, institui a política nacional de educação ambiental e dá outras providências.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.934/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Abrigo Lar Cristão de Belo Horizonte, 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 4.934/2010 pretende declarar de utilidade pública o Abrigo Lar

Cristão de Belo Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade sem

fins econômicos que desempenha importante trabalho social.

De fato, a instituição mantém abrigo destinado a atender, nos termos do Estatuto da

Criança e do Adolescente, criança encaminhada pela Vara da Infância e da

Juventude, pela Promotoria de Justiça ou pelo Conselho Tutelar, que esteja exposta

aos riscos sociais, acolhendo-a e proporcionando-lhe orientação cívica e moral,

instrução formal e profissional, visando à melhoria de sua qualidade de vida e de suas
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condições físicas e emocionais.

Isso posto, acreditamos ser o Abrigo Lar Cristão de Belo Horizonte merecedor do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.934/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.935/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Boa Esperança,

JK e Fátima – ABJKEF –, com sede no Município de Januária.

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, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.935/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Bairros Boa Esperança, JK e Fátima – ABJKEF –, com

sede no Município de Januária, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem como propósito a promoção do desenvolvimento comunitário em seu aspecto

socioeconômico.

Para o cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição fomenta projetos

diversos, principalmente nas áreas de infraestrutura e assistência social, sempre com

o intuito de promover o desenvolvimento comunitário. Procura, também, firmar

parcerias com órgãos públicos e entidades congêneres, a fim de viabilizar a

ampliação de seus projetos sociais e de atuar em defesa dos interesses dos

moradores dos Bairros Boa Esperança, JK e Fátima.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela referida Associação, é oportuna a
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intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.935/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.944/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Projeto de Assentamento Piratinga I, com sede no Município de Formoso.

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 4.944/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Piratinga I, com sede

no Município de Formoso, entidade sem fins econômicos que tem por objetivo

promover o desenvolvimento dessa comunidade, melhorando a qualidade de vida de

seus moradores.

Para tanto, a instituição defende, perante as autoridades governamentais, os

interesses e as aspirações da comunidade, promove congressos, seminários,

conferências, exposições, feiras, leilões, cursos e treinamentos e celebra acordos e

convênios com entidades congêneres, bem como com órgãos públicos, a fim de

promover a melhoria das condições de vida nos meios urbano e rural, a capacitação

de mão de obra rural e o desenvolvimento da região. Além disso, preserva o meio

ambiente, oferece intercâmbios com associações congêneres nacionais e

internacionais, mantém serviço de comercialização de produtos agrícolas e pecuários,

combate a fome e a pobreza, favorece a reabilitação das pessoas com deficiência,
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divulga a cultura e o esporte e viabiliza o ingresso de seus associados no mercado de

trabalho.

Isso posto, acreditamos ser a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Assentamento Piratinga I merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.944/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.963/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Vida Missão, com sede no Município de

Ituiutaba.

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 a proposição, conforme preceitua o art.

103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.963/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Instituto Vida Missão, com sede no Município de Ituiutaba, entidade sem fins

econômicos que tem como propósito desenvolver ações filantrópicas de prestação de

serviços sociais à coletividade.

Para o cumprimento de seus objetivos, a instituição incentiva e orienta a realização

de ações voluntárias, promove ações de combate e prevenção ao uso de drogas,

realiza oficinas e cursos profissionalizantes destinados à juventude, distribui

alimentos, medicamentos e roupas às pessoas carentes e ampara as famílias nas

áreas da saúde, da alimentação, da proteção à maternidade e à infância. Além disso,

contribui para o desenvolvimento cultural, artístico e educacional da comunidade em

que atua, estimula a prática de esportes, fomenta a preservação do patrimônio
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histórico, artístico e cultural e zela pelo meio ambiente, por meio do desenvolvimento

sustentável e das práticas de reciclagem.

Pelos relevantes serviços prestados pelo Instituto Vida Missão, consideramos

meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.963/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.966/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Humanitária Compaixão, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.966/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Humanitária Compaixão, com sede no Município de Belo Horizonte,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo contribuir para

a luta pela democratização dos meios de comunicação, pela integração regional e

pelos direitos fundamentais dos cidadãos.

Com esses propósitos, a instituição defende o direito à comunicação, à difusão de

ideias e de elementos culturais da tradição das várias comunidades regionais; divulga

informações de interesse da comunidade; incentiva talentos artísticos e entidades

sem fins lucrativos voltadas para a melhoria de vida da população; promove o direito

à saúde, à educação, à segurança alimentar e nutricional; orienta sobre a

preservação do meio ambiente; apoia novos modelos de produção, comércio,
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emprego e crédito, visando ao desenvolvimento social e ao combate à pobreza;

realiza atividades culturais e econômicas, buscando o aperfeiçoamento da

capacitação de recursos humanos.

Diante da importância do trabalho desenvolvido, acreditamos ser a Associação

Humanitária Compaixão merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.966/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.967/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Casa Santa – Incas –, com sede no

Município de Betim.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.967/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Instituto Casa Santa – Incas –, com sede no Município de Betim, entidade sem fins

econômicos que tem por propósitos o desenvolvimento humano e a preservação do

meio ambiente.

Para o cumprimento de seus objetivos, a instituição desenvolve programas de

educação, de preservação ambiental, de geração de renda, de nutrição e de proteção

e atendimento à criança e ao adolescente, em regime de orientação e apoio

sociofamiliar e socioeducativo; protege o patrimônio cultural; promove manifestações

artísticas e culturais; incentiva a educação e o conhecimento, por meio de ações

complementares à escola formal; implanta unidades produtivas; realiza cursos
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profissionalizantes em diversas áreas; e capta recursos financeiros e materiais para a

concretização de seus trabalhos .

Pelos relevantes serviços prestados pelo Instituto Casa Santa, consideramos

meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.967/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.974/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Projeto Mãos Dadas, com sede no Município

de Lavras.

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, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.974/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Projeto Mãos Dadas, com sede no Município de Lavras. Trata-se de entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2009, que tem como propósito

promover o desenvolvimento da comunidade por meio da implantação de projetos

sociais voltados para a população carente.

A instituição procura desenvolver as seguintes atividades: incentivar ações nas

áreas da educação, da cultura e da saúde; promover cursos profissionalizantes para

crianças e adolescentes; executar programas de assistência médico-dentária;

estimular campanhas de prevenção ao uso de drogas; encorajar o estabelecimento

de políticas públicas e de programas intersetoriais visando proteger a criança e a

família; e firmar parcerias com organismos assistenciais, públicos ou privados, a fim
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de executar seu programa de atividades.

Isso posto, consideramos oportuna a intenção de se conceder a pretendida

declaração ao Projeto Mãos Dadas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.974/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.975/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDS –, com

sede no Município de Porteirinha.

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 a proposição, conforme preceitua o art.

103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.975/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDS –, com sede no Município de

Porteirinha. Trata-se de entidade sem fins econômicos, que tem como objetivo

promover o desenvolvimento econômico e social da região de forma sustentável, por

meio de ações de educação e apoio técnico.

A instituição realiza e apoia atividades nas áreas de educação, saúde, ação social,

cultura, emprego, esportes, meio ambiente, inclusão social, capacitação profissional e

preservação do patrimônio cultural, visando ao desenvolvimento econômico e social

dos cidadãos do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Pelos relevantes serviços sociais prestados pelo Instituto, consideramos justo

conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.975/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.814/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Comissão Especial da Execução de Penas no Estado, o projeto de lei

em epígrafe “altera a Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de

execução penal”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/10/2009, foi o projeto distribuído às

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

Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foram

anexados à proposição os Projetos de Lei n°s 4.652 e 4.658/2010, respectivamente

dos Deputados Durval Ângelo e Ruy Muniz, os quais objetivam assegurar e

regulamentar a visita íntima em estabelecimento penitenciário, modificando a Lei n°

11.404, de 25/1/94, que contém normas de execução penal.

Preliminarmente, o projeto vem 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 em tela tem por objetivo alterar a Lei nº 11.404, de 1994, com a finalidade

de amenizar o problema da execução penal no Estado, adotando as seguintes

medidas:

a) a obrigatoriedade do controle da execução penal por meio eletrônico;

b) a obrigatoriedade do registro do sentenciado por meio eletrônico;

c) a obrigatoriedade da disponibilização de salas equipadas para a realização de

videoaudiências e prestação de assistência jurídica;

d) a possibilidade da concessão de prisão domiciliar pelo Juiz competente, em caso

de inexistência de vaga em regime aberto, com a utilização de monitoramento
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eletrônico;

e) a possibilidade da concessão de remissão de pena pelo estudo;

f) a obrigatoriedade da emissão de atestado de pena a cumprir ao preso provisório

ou ao sentenciado semestralmente.

Realizada uma abordagem geral do projeto, passemos à análise pormenorizada

dos dispositivos que o compõem.

O art. 1º do projeto, que propõe nova redação ao art. 2º da Lei nº 11.404,

acrescenta disposição no sentido de que a execução penal será controlada por meio

eletrônico. Seguindo a mesma linha, o art. 4º da proposição, que visa a modificar o

art. 111 da Lei de Execução Penal do Estado, determina que o registro do

sentenciado seja feito por meio eletrônico.

É de observar que o meritório escopo que encampa o projeto em estudo vai ao

encontro da tendência nacional de conferir mais celeridade à prestação judicial e

correção da execução da pena criminal. A implantação de “softwares” que

possibilitem o armazenamento, a circulação, o acompanhamento e o controle das

informações e dos dados referentes ao cumprimento de penas criminais no âmbito

estadual é tarefa que encontra suporte em todo o corpo doutrinário. Este, há muito,

argumenta contrariamente à realidade fática que marca os estabelecimentos

prisionais, em especial a manutenção de presos após decorrido o tempo

sancionatório estipulado judicialmente.

Nesta mesma trilha, é importante lembrar que a União, no uso de sua competência,

editou a Lei nº 11.419, de 19/12/2006, regulamentando o uso dos meios eletrônicos

na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças

processuais. Percebe-se, portanto, que, também na esfera nacional, já se identifica

mobilização para a adoção de instrumentos eletrônicos que visem a melhorar a

prestação judicial pátria, em plena atenção ao art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição

da República.

É bem verdade que o art. 22, inciso I, da Constituição da República determina ser

competência exclusiva da União legislar sobre Direito Penal e Processual; entretanto,

os dispositivos em análise em nada ferem as disposições constitucionais relativas à

competência legiferante do Estado, pois, ao pretenderem regulamentar formas de
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otimização e celeridade no acompanhamento da pena cumprida pelo condenado,

voltam-se não ao Direito Penal ou Processual, mas sim à própria execução material

da pena.

Assim, ausente o caráter jurisdicional na mera contagem de tempo prisional ou,

mesmo, no registro do condenado, percebe-se que os dispositivos se situam na

esfera de normatização de procedimentos – inseridos, portanto, no âmbito da

competência do Estado, nos termos do art. 24, inciso XI, da Constituição da

República; todavia, é de observar que a redação do art. 1º do projeto possibilita

variadas interpretações, deixando de trazer, de forma clara, seus propósitos e seu

conteúdo. Percebe-se, nessa toada, a necessidade de melhorar essa redação com o

fito de melhor adequar o texto à técnica legislativa.

Noutro ponto, o art. 2º do projeto objetiva alterar o “caput” do art. 72 da Lei nº

11.404, determinando que os estabelecimentos penitenciários deverão disponibilizar

salas devidamente equipadas para a realização de videoaudiências e prestação de

assistência jurídica, com a finalidade de garantir segurança, celeridade e economia

de recursos públicos. É importante ressaltar que a Lei Federal nº 7.210, em seu art.

83, determina que o estabelecimento penal deverá contar com áreas e serviços

destinados à assistência, na qual se encontra abrangida a assistência jurídica,

conforme os arts. 10 e 11, inciso III, da mesma lei federal. A modificação pretendida,

matéria de Direito Penitenciário, mostra-se inserida na esfera legislativa estadual em

virtude da competência concorrente entre União e Estados estabelecida no art. 24,

inciso I, da Constituição da República.

O art. 3º da proposição, por sua vez, ao visar à modificação do parágrafo único do

art. 94 da Lei nº 11.404, traz duas inovações.

A primeira inovação é a possibilidade de cumprimento de pena sob o regime aberto

em regime domiciliar, em caso de inexistência de vaga. Há robusto entendimento

doutrinário e jurisprudencial (STF: HC 96169/SP, HC 98675/ES, HC 95334/RS) no

sentido de que, caso o Estado não detenha estabelecimento adequado ao

cumprimento do regime aberto de pena, deve o magistrado convertê-la em prisão

domiciliar, com o fito de não prejudicar o condenado por uma omissão ou insuficiência

estatal. Entretanto, a matéria em comento trata do regime de cumprimento de pena
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privativa de liberdade e está abrangida pelo art. 117 da Lei de Execução Penal.

Assim, por se referir diretamente ao direito de liberdade do condenado, o dispositivo

apresenta natureza penal e processual penal; é, portanto, de competência privativa

da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição da República.

A segunda inovação contida no mesmo art. 3º prevê a possibilidade de utilização de

monitoramento eletrônico dos presos submetidos ao regime de pena aberto ou

domiciliar. Tal monitoramento, consistente no uso de tornozeleira, pulseira ou colar, é

tema que tem gerado muita polêmica, não havendo, ainda, entendimento consolidado

sobre o assunto. Tendo isso em conta, cabe a esta Comissão analisar a

constitucionalidade formal do dispositivo.

Quanto ao assunto, a União, em 15/6/2010, editou a Lei n° 12.258, que altera o

Decreto-Lei n° 2.848 - Código Penal -, de 7/12/40, e a Lei n° 7.210 - Lei de Execução

Penal -, de 11/7/84. A primeira norma acrescenta à Lei de Execução Penal a seção

intitulada “Da Monitoração Eletrônica”. Os arts. 146-A, 146-B, 146-C e 146-D

estabelecem, basicamente, a competência do Juiz da execução penal para

determinar a fiscalização por meio do monitoramento eletrônico nos casos nela

previstos; os deveres do condenado; as consequências da violação dos deveres pelo

condenado; os casos de revogação da monitoração eletrônica.

O art. 146-B sofreu veto presidencial em três incisos e no parágrafo único, relativo

às situações nas quais o Juiz da execução poderia determinar a fiscalização por

monitoração eletrônica, sob o fundamento de que os dispositivos seriam contrários ao

interesse público. Em decorrência do veto, atualmente, a Lei n° 7.210 permite a

fiscalização por monitoramento eletrônico apenas nos casos de saída temporária de

preso que cumpra pena no regime semiaberto ou em caso de prisão domiciliar, ou

seja, essa modalidade de monitoramento deixaria de ser aplicada em situações em

que seria não só recomendável, mas também necessária; entretanto, o

monitoramento eletrônico é matéria afeta ao Direito Penitenciário e a procedimentos

na execução da pena, o que autoriza o Estado a editar norma sobre o assunto e

também a prever outras hipóteses, atendendo à demanda e às peculiaridades

regionais.

É oportuno destacar que a tornozeleira é instrumento capaz de informar a
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localização, o horário e a distância de quem a está usando, o que poderia evitar,

muitas vezes, a fuga ou o descumprimento das condições impostas para a concessão

ou a manutenção dos benefícios penais. Além disso, o uso da tornezeleira possibilita

minimizar a superlotação das cadeias, uma vez que os condenados de baixa

periculosidade deixariam as celas. Desse modo, a alteração do parágrafo único do

art. 94, na forma apresentada, não pode prosperar, razão pela qual apresentamos, no

art. 11 do substitutivo redigido ao final deste parecer, sugestão de inclusão do

Capítulo VII no Título V da Lei n° 11.404, com a fi nalidade de estabelecer as

hipóteses e o procedimento do monitoramento eletrônico, de conformidade com a Lei

n° 7.210, de 1984, e as demais normas gerais que re gem o assunto. Assim, o art.

156-A estabelece as hipóteses em que o Juiz da execução pode determinar o

monitoramento eletrônico. Ao dispositivo, acrescentamos um parágrafo único, de

conformidade com o art. 36 do Código Penal, segundo o qual ao sentenciado que

cumpre pena em regime aberto poderá ser imposta a obrigação de se recolher ao

local estabelecido na decisão durante o período noturno e nos dias de folga,

diferentemente do que prevê a Lei n° 7.210, de 1984 . Isso porque, além de o Código

Penal estabelecer as normas gerais que regem cada regime de cumprimento de

pena, cabendo à lei específica minudenciar tais situações, as circunstâncias do caso

concreto podem indicar que o recolhimento é medida mais razoável a ser

determinada do que outra mais gravosa ao sentenciado, como, por exemplo, a

revogação do benefício.

O art. 156-B, por sua vez, prevê os deveres do condenando submetido ao

monitoramento eletrônico; o art. 156-C, as consequências do descumprimento dos

referidos deveres; e o art. 156-D, os casos em que o benefício pode ser revogado.

É oportuno ressaltar que já existe previsão de dotação orçamentária para a

implementação do monitoramento eletrônico no ano de 2011. A esse respeito,

informamos que a adequação aos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei

Complementar Federal n° 101 -, de 4/5/2000, e a exi stência de dotação orçamentária

serão, no momento oportuno, analisadas pela Comissão competente.

Ainda com a finalidade de compatibilizar o projeto de lei em exame com o disposto

nas Leis Federais n°s 7.210 e 12.258, possibilitando a aplicação efetiva da lei de
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execução penal estadual, propomos mudança na nomenclatura do Capítulo III do

Título V da Lei n° 11.404 e nova redação aos seus a rtigos, conforme se observa do

substitutivo ao final deste parecer apresentado.

Uma das consequências de tal alteração é a mudança do inciso III do § 2° do art.

97 da Lei n° 11.404, de 1994, excluindo a obrigator iedade de permissão de saída

para o condenado que cumpre pena em regime aberto, que somente se aplica aos

condenado em regime semiaberto e aos presos provisórios, mas sim autorização de

saída para que possa ausentar-se da casa de albergado ou estabelecimento similar

nos finais de semana ou dias de folga, de acordo com o disposto no art. 115 da Lei n°

7.210 e no § 2° do art. 36 do Código Penal, de obse rvância obrigatória pelos Estados.

Tendo em vista a nova redação dada ao capítulo, o conteúdo dos atuais arts. 136 e

137 foi mantido nos arts. 138 e 138-A, apesar de sua desconformidade com a lei

federal, pois, até o momento, não foram declarados inconstitucionais, sendo dotados

de presunção de constitucionalidade. Ainda com relação a tais dispositivos,

sugerimos o acréscimo de um parágrafo único que expressamente prevê a

necessidade de motivação do ato de concessão e de revogação da autorização de

saída, conferindo mais publicidade e legitimidade ao ato, bem como a possibilidade

de controle desse pelas partes interessadas, em observância aos princípios

constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Analisando a Lei n° 11.404, verificamos, ainda, a n ecessidade de alteração dos

arts. 21, 45, 77, 135 e 143, todos diretamente relacionados com os temas da

proposição, os quais passam a ter nova redação, com a finalidade de esclarecer o

seu sentido e compatibilizá-los com as disposições das leis gerais, conforme

apresentado no substitutivo redigido ao final do parecer.

O art. 5º do projeto, por sua vez, visa a modificar o art. 162, inciso III, da Lei nº

11.404, acrescentando a possibilidade de remissão da pena pelo estudo, o que,

segundo a justificação do autor do projeto, encontraria amparo em farta jurisprudência

favorável sobre o assunto e, ainda, na existência de projeto de lei, em tramitação no

Congresso Nacional, com a finalidade de incluir tal disposição na Lei nº 7.210. Sobre

o dispositivo, é necessário fazer duas ressalvas.

Primeira, a “remissão” mencionada na Lei nº 11.404 não encontra previsão na Lei
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nº 7.210, pois não se confunde com “remição” da pena prevista nesta última, que

significa compensação ou reparação. A remição, no direito penal, é o direito de o

condenado reduzir o tempo de duração da pena privativa de liberdade em virtude do

trabalho realizado. Nas palavras de doutrina autorizada, “oferece-se ao preso um

estímulo para corrigir-se, abreviando o tempo de cumprimento da sanção para que

possa passar ao regime de liberdade condicional ou à liberdade definitiva”. (Marcão,

Renato. “Curso de Execução Penal”, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 169.)

A remissão, na forma grafada na Lei nº 11.404, no âmbito do Direito Penal, significa

obter o perdão da pena, portanto, independe de qualquer ato do beneficiado. Além

disso, possui natureza penal e reflexos processuais, de onde se extrai a

impossibilidade de o Estado legislar sobre o tema.

Desse modo, independentemente da forma como foi grafada a expressão, o Estado

não possui competência para legislar sobre o assunto, sob pena de

inconstitucionalidade; contudo, tendo em vista que a real intenção do legislador seria

conferir ao condenado a compensação da pena com o trabalho por ele realizado no

período em que se encontra preso (remição), o que é plenamente compatível com a

Lei de Execução Penal federal, procedemos às necessárias correções nos

dispositivos que fazem menção ao instituto para a sua adequação à lei geral.

Por sua vez, o art. 6º da proposição pretende incluir uma nova hipótese no rol dos

direitos penitenciários enumerados no art. 195, com o acréscimo do inciso XV,

consistente na emissão semestral de atestado de pena a cumprir, sob pena de

responsabilização da autoridade judiciária competente.

Sobre o tema, destacamos que o art. 66, inciso X, da Lei Federal nº 7.210 prevê

que a emissão de atestado de pena a cumprir, de competência do Juiz da execução,

deve ser feita anualmente; entretanto, tendo em vista que a matéria se encontra afeta

a procedimentos, o legislador estadual poderia estabelecer prazo diferenciado sem

incidir em vício de constitucionalidade.

Não podemos deixar de mencionar que à proposição em estudo foi anexado o

Projeto de Lei n° 4.652/2010, que tem por objetivo regulamentar a visita íntima em

estabelecimento penitenciário. Em consequência da incorporação de dispositivos

constantes no referido projeto ao substitutivo, procedemos à renumeração dos artigos
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da proposição para adequá-los à técnica legislativa.

O direito à visita íntima já está previsto no art. 66 da Lei n° 11.404, segundo o qual

“o sentenciado, além das visitas periódicas à família, terá direito à visita íntima do

cônjuge ou do companheiro, condicionada a estudo social e a exame médico, para

evitar contato sexual desaconselhável”.

Atualmente, tal direito é regulamentado por meio da Portaria n° 1.190, de

19/6/2008, do Ministério da Justiça; ademais, o Projeto de Lei Federal n° 909/2007,

em tramitação na Câmara dos Deputados, tem o objetivo de alterar a Lei Federal n°

7.210, de 1984, regulamentando o assunto.

A regulamentação da matéria por lei estadual, a princípio, não ofende a

competência legislativa da União, pois seria afeta a procedimentos em execução

penal, ou seja, à própria execução material da pena, bem como à concretização de

direito constitucional e legal assegurado aos presos.

Entre as alterações propostas pelo Projeto de Lei n° 4.652/2010, incorporadas ao

substitutivo, podemos citar a necessidade de observar o modelo imposto pela lei

federal em relação às competências do Juiz da execução e do Diretor dos

estabelecimentos penitenciários e de execução da pena.

Outra modificação sugerida, constante no art. 5° do  substitutivo, é a inclusão do

preso provisório como beneficiário da visita íntima, em atendimento à isonomia e à

dignidade humana.

Também propomos a exclusão do dispositivo que determina o fornecimento de

preservativos aos sentenciados para a realização de visita íntima, uma vez que a

medida possui natureza eminentemente administrativa, de competência do Executivo,

estruturado com os instrumentos apropriados para criar programas e ações

governamentais, de acordo com as demandas sociais concretas e tendo em vista o

interesse da coletividade. A medida proposta significaria esvaziamento da atuação

institucional do Poder Executivo e invasão de esfera de competência que não lhe foi

atribuída, violando o princípio da separação dos Poderes.

Não se pode deixar de mencionar a necessidade da exclusão do dispositivo que

prevê a periodicidade mínima e o prazo de duração das vistas íntimas. Isso porque a

matéria seria afeta ao âmbito de regulamento ou veículo normativo correspondente, já
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que deve levar em conta, no caso concreto, as peculiaridades de cada

estabelecimento penal e de cada preso, sob pena de inviabilizar a efetivação do

referido direito.

Outra modificação sugerida relaciona-se à inclusão do inciso III do § 9° do art. 67

da Lei n° 11.404 quanto aos casos em que a visita í ntima pode ser suspensa ou

restringida. Isso porque há situações em que o caso concreto exige da autoridade

competente imediata atuação para evitar dano ou prejuízo maior ao sentenciado, ao

estabelecimento penal ou à execução da pena. Ressalte-se que tal restrição, por

referir-se a direito individual, deve levar em conta a proporcionalidade, a razoabilidade

e ser devidamente motivada.

Quanto ao Projeto de Lei n° 4.658/2010, também anex ado à proposição sob

comento, informamos que o seu conteúdo se encontra abrangido pelo substitutivo

apresentado ao final do parecer.

Cumpre ainda ressaltar que, no intuito de aprimorar o projeto de lei em tela,

suprimimos os dispositivos que não podem ser tratados como matéria de lei por

serem medidas de cunho administrativo e realizamos alterações pontuais nos

dispositivos incorporados ao substitutivo para adequá-los às normas constitucionais e

legais vigentes.

Por último, destacamos que as várias medidas propostas no projeto de lei em

análise demandarão, por parte dos Poderes Judiciário e Executivo, um

aparelhamento hoje inexistente. Assim, com o fito de viabilizar a implementação das

meritórias propostas constantes na proposição, torna-se necessária uma disposição

expressa que postergue para o ano de 2011 a efetivação das disposições ora em

estudo, permitindo, assim, a inclusão dos gastos pertinentes no Orçamento a ser

votado em 2010, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.814/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução
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penal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, fica acrescido do § 2°

a seguir, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 2º - A execução penal destina-se à reeducação do sentenciado e à sua

reintegração na sociedade, e o controle de sua duração será realizado com o auxílio

de programas eletrônicos de computador.

§ 1° - (...)

§ 2° - O controle da execução penal será realizado com o auxílio de programas

eletrônicos de computador.”.

Art. 2° - O “caput” do art. 21 da Lei n° 11.404, de  1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 21 - Compete à Comissão Técnica de Classificação opinar sobre a progressão

ou a regressão do regime de cumprimento da pena, a remição da pena, o

monitoramento eletrônico, o livramento condicional e o indulto.”.

Art. 3° - O art. 45 da Lei n° 11.404, de 1994, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 45 - O sentenciado em regime semiaberto poderá, com autorização judicial,

frequentar, na comunidade, estabelecimento de ensino ou de formação profissional,

ouvida a Comissão Técnica de Classificação, observado o disposto nos arts. 122 a

125 da Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984 .”.

Art. 4º - O art. 65 da Lei nº 11.404, de 1994, fica acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 65 - (...)

Parágrafo único - O contato com o meio exterior será programado pelo serviço

social, ouvida a Comissão Técnica de Classificação.”.

Art. 5º - Os arts. 66 e 67 da Lei nº 11.404, de 1994, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 66 - O sentenciado tem direito a manter relações familiares, incluindo visitas

periódicas da família.

§ 1º - Compete ao serviço social assistir e orientar o sentenciado em suas relações
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familiares.

§ 2º - O direito estabelecido no “caput” deste artigo abrange relações oriundas de

casamento, união estável, união homoafetiva e parentesco.

Art. 67 - O sentenciado e o preso provisório têm direito à visita íntima, com

periodicidade, duração, horários e procedimentos definidos pela autoridade

competente.

§ 1º - A visita ocorrerá em local específico, adequado à sua finalidade e compatível

com a dignidade humana.

§ 2º - O sentenciado indicará cônjuge ou companheiro, para fins de registro e

controle pelo estabelecimento prisional, acompanhado da devida documentação

comprobatória do casamento, união estável ou união homoafetiva.

§ 3º - O cancelamento da indicação realizada nos termos do § 3º é permitido a

qualquer tempo, mediante comprovação de rompimento do vínculo.

§ 4º - Na hipótese do § 4º, somente seis meses após o cancelamento poderá

ocorrer nova indicação de cônjuge ou companheiro para fins de visita íntima.

§ 5º - Poderá ser atribuído ao visitante documento de identificação específico,

exigível para a realização da visita íntima.

§ 6º - Somente se admitirá visitante menor de dezoito anos quando legalmente

casado e, nos demais casos, quando devidamente autorizado pelo juízo competente.

§ 7º - O sentenciado receberá atendimento médico e informações com o objetivo de

evitar contato sexual de risco.

§ 8° - A visita íntima poderá ser suspensa ou restr ingida, por tempo determinado,

por ato motivado da autoridade competente, nas seguintes hipóteses:

I - sanção disciplinar, nos termos do inciso VII do art. 143;

II - registro de ato de indisciplina ou atitude inconveniente praticados pelo visitante,

apurados em procedimento administrativo;

III - risco à segurança do sentenciado, de preso provisório ou de terceiros, ou à

disciplina do estabelecimento prisional provocado pela visita;

IV - por solicitação do preso.”.

Art. 6º - O “caput” do art. 72 e o art. 77 da Lei nº 11.404, de 1994, passam a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 72 - Os estabelecimentos penitenciários disporão de casa, sistema de energia,

reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para a guarda militar e para os

agentes prisionais, dependências para administração, assistência médica, assistência

religiosa, gabinete odontológico, ensino, serviços gerais e visita de familiares e visita

íntima, bem como de almoxarifado, celas individuais, alojamento coletivo, biblioteca e

salas equipadas para a realização de videoaudiências e prestação de assistência

jurídica.

(...)

Art. 77 - A Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penitenciário

formará grupos de sentenciados segundo as necessidades de tratamento, a

progressão dos regimes, a concessão ou a revogação de benefícios, a autorização de

saída, a remição parcial da pena, o pedido de livramento condicional e a aplicação de

sanção disciplinar.”.

Art. 7° - O inciso III do § 2° do art. 97, o “caput ” do art. 111 e o art. 135 da Lei n°

11.404, de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 97 - (...)

§ 2° - (...)

III - confiança, em que o sentenciado gozará das vantagens inerentes ao exercício

de sua responsabilidade e de autorização de saída.”.

(...)

Art. 111 - O registro de detenção ou internação será feito em livro próprio ou em

meio eletrônico, e nele constarão:

(...)

Art. 135 - O estabelecimento disporá de anexo especialmente adequado para

visitas familiares ao sentenciado que não possa obter autorização de saída.”.

Art. 8° - O Capítulo III do Titulo V da Lei n° 11.4 04, de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação, com o acréscimo do art. 138-A:

“CAPÍTULO III

Das Autorizações de Saída

Art. 136 - Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e

os presos provisórios poderão obter permissão de saída, mediante escolta, nos casos
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devidamente comprovados de necessidade de tratamento médico, falecimento ou

doença grave de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão.

§ 1° - A permissão de saída será concedida pelo Dir etor do estabelecimento.

§ 2° - A permanência do detento fora do estabelecim ento penal terá a duração

necessária à finalidade da saída.

Art. 137 - Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter

autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos

seguintes casos:

I - visita à família;

II - frequência a curso supletivo profissionalizante bem como de instrução do

segundo grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

Parágrafo único - A autorização de saída será concedida ou revogada por ato

motivado do Juiz da execução, observado o disposto nos arts. 123 a 125 da Lei

Federal n° 7.210.

Art. 138 - Com base em parecer da equipe interdisciplinar e como preparação para

a liberação, será autorizada, pelo Juiz da execução que tenha participado de seu

processo de reeducação, a saída do sentenciado que cumpra pena nos regimes

aberto e semiaberto, após cumpridos seis meses da pena, por até sete dias, limitada

ao total de trinta e cinco dias por ano.

Parágrafo único - A autorização de saída será concedida ou revogada por ato

motivado do juiz da execução.

Art. 138-A - No caso de nascimento de filho ou outro motivo comprovadamente

relevante, será autorizada, pelo Diretor do Estabelecimento, a saída do sentenciado

ou do preso provisório, com as medidas de custódia adequadas.

Parágrafo único - A autorização de saída será concedida ou revogada por ato

motivado do diretor do estabelecimento.

Art. 139 - O sentenciado, a vítima e as respectivas famílias contarão com o apoio do

serviço penitenciário e do Conselho da Comunidade.”.

Art. 9° - O art. 142 da Lei nº 11.404, de 1994, fic a acrescido do seguinte inciso XIX:

“Art. 142 - (...)
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XIX - realização ou contribuição para a realização de visita íntima em desacordo

com esta lei ou com o ato da autoridade competente.”.

Art. 10 - Os incisos II e IV do “caput” e o § 2° do  art. 143 da Lei nº 11.404, de 1994,

passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o “caput” acrescido do seguinte

inciso VII:

“Art. 143 - (...)

II - privação de autorização de saída por até dois meses;

(...)

IV - privação do uso da cantina e de autorização de saída e de atos de recreação

por até um mês;

(...)

VII - suspensão ou restrição à visita íntima.

(...)

§ 2° - A execução da sanção disciplinar está sujeit a a “sursis” e a remição.”.

Art. 11 - A Lei n° 11.404, de 1994, fica acrescida dos seguintes arts. 156-A a 156-D,

que integram o Capítulo VII do Título V, com a seguinte redação:

“CAPÍTULO VII

Do Monitoramento Eletrônico

Art. 156-A - O Juiz poderá determinar o monitoramento eletrônico nos seguintes

casos:

I - aplicação de pena restritiva de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou

semiaberto, ou concessão de progressão para tais regimes;

II - autorização de saída temporária no regime semiaberto;

III - aplicação de pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de horários ou

de frequência a determinados lugares;

IV - prisão domiciliar;

V - concessão de livramento condicional ou de suspensão condicional da pena.

Parágrafo único - O usuário do monitoramento eletrônico que estiver cumprindo

pena em regime aberto, quando determinar o Juiz da execução, deverá recolher-se

ao local estabelecido na decisão durante o período noturno e nos dias de folga.

Art. 156-B - São deveres do sentenciado submetido ao monitoramento eletrônico,
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além dos cuidados a serem adotados com o equipamento:

I - receber visitas do servidor responsável pelo monitoramento eletrônico, responder

aos seus contatos e cumprir as suas orientações;

II - abster-se de remover, violar, modificar ou danificar o equipamento de

monitoramento eletrônico ou de permitir que outrem o faça;

III - informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou à entidade

responsável pelo monitoramento eletrônico.

Art. 156-C - O descumprimento dos deveres de que trata o art. 156-B poderá

acarretar, a critério do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I - a regressão do regime;

II - a revogação da autorização de saída, da permissão de saída ou da saída

temporária;

III - a revogação da suspensão condicional da pena;

IV - a revogação do livramento condicional;

V - a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade;

VI - a revogação da prisão domiciliar;

VII - a advertência escrita.

Art. 156-D - O monitoramento eletrônico poderá ser revogado pelo Juiz da

execução, em ato motivado, nos seguintes casos:

I - quando se tornar desnecessário ou inadequado;

II - quando o sentenciado descumprir os deveres a que estiver sujeito durante a sua

vigência;

III - quando o sentenciado cometer falta grave definida nos arts. 50 e 51 da Lei

Federal n° 7.210, de 1984;

IV - quando o sentenciado cometer infração disciplinar prevista no art. 142 desta lei;

V - quando o sentenciado praticar, durante a vigência do monitoramento, fato

definido como crime ou contravenção.”.

Art. 12 - O inciso III do art. 162 da Lei n° 11.404 , de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 162 - (...)

III - conceder remição da pena, ouvida a Comissão Técnica de Classificação e
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autorização de saída prevista nos arts. 137 e 138 desta lei;”.

Art. 13 - O art. 195 da Lei n° 11.404, de 1994, fic a acrescido do seguinte inciso XV:

“Art. 195 - (...)

XV - ao recebimento de atestado de pena a cumprir, emitido semestralmente, sob

pena de responsabilização da autoridade judiciária competente.”.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2011.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Célio

Moreira - Delvito Alves.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 2/12/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sebastião Costa, notificando o falecimento do Sr. Adão Gonçalves da

Silva, ex-Vereador à Câmara Municipal de Divino, ocorrido em 30/11/2010, em Divino.

(- Ciente. Oficie-se.)



____________________________________________________________________________
555

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 42ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

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

Gustavo Valadares - Entrega de placa - Palavras do Deputado Federal Rafael Guerra

- Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Dilzon Melo - Gustavo Valadares - Wander Borges.

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 Wander Borges, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Deputado Federal José Rafael

Guerra Pinto Coelho pelos 40 anos dedicados à saúde e pelos relevantes serviços

prestados ao Estado de Minas Gerais e à nação brasileira na Câmara dos Deputados.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputado Federal

Rafael Guerra, 1º-Secretário da Câmara dos Deputados; Wagner Eduardo Ferreira,

Secretário Adjunto de Estado de Saúde; Marcelo Teixeira, Secretário Municipal de

Saúde de Belo Horizonte, representando o Prefeito Municipal, Márcio Lacerda;

Roberto Luiz D’Ávila, Presidente do Conselho Federal de Medicina; Antônio Carlos de

Barros Martins, Presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - Fhemig -;
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Lucas Viana Machado, Diretor da Faculdade de Ciências Médicas; e Deputado

Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Ricardo Queiroz

Guimarães, representando a Associação Comercial de Minas - ACM -; Antônio

Augusto de Barros, da Supervisão de Fiscalização do Conselho Regional de

Odontologia - Cromg -; Jairo Magalhães, ex-Deputado Estadual, ex-Deputado Federal

e ex-Secretário de Estado de Justiça; Vereador Carlos Benedito Silva, da Câmara

Municipal de Peçanha; Ziza Valadares, ex-Deputado Estadual; Marcelo Miranda e

Silva, Vice-Diretor da Feluma; João Roberto Puliti, Diretor da Faemg; Ewaldo

Aggrippino Mattos, Diretor da Federação Nacional de Cooperativas Médicas; Pedro

Paulo Pagani, Prefeito Municipal de Monsenhor Paulo e Presidente do Cissul;

Vereadores Edinho do Açougue e João Oscar, da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; Jackson Machado Pinto, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de

Dermatologia; e Roberto Paulinelli de Castro, Vice-Presidente do Conselho Regional

de Medicina - CRM -, e da Exma. Sra. Maria Madalena Santos Souza, Diretora do

Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, representando o Presidente dessa entidade,

Cristiano Gonzaga da Mata Machado.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes para cantar o Hino Nacional, acompanhando

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Gustavo Valadares

Boa noite! Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, neste ato representando o Exmo. Sr.

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Assembleia Legislativa; Exmo. Sr.

Deputado Federal Rafael Guerra, 1º-Secretário da Câmara dos Deputados; Sr.

Roberto Luiz D´Ávila, Presidente do Conselho Federal de Medicina; Sr. Antônio

Carlos de Barros Martins; Presidente da Fhemig; Sr. Lucas Viana Machado, Diretor

da Faculdade de Ciências Médicas; caro colega Deputado Dilzon Melo; senhoras e

senhores, o médico José Rafael Guerra Pinto Coelho, carinhosamente chamado por
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muitos de Dr. Guerra, tem uma carreira dedicada a sua profissão. Seja no exercício

efetivo da medicina, seja lecionando para futuros médicos na tradicional Faculdade

de Ciências Médicas e em outras casas do saber, sempre se destacou pela seriedade

e pelo compromisso. Mesmo depois de ter-se enveredado pela política, nunca se

afastou da defesa dos interesses de sua classe e da melhoria na qualidade da saúde

em Minas e no Brasil. Essa dedicação o levou a presidir por três mandatos

consecutivos a Frente Parlamentar da Saúde no Congresso Nacional, liderando

aproximadamente 300 Deputados e Senadores.

Aprendi, desde cedo, a respeitar o Dr. Guerra como profissional e figura humana.

Nossa relação começou na família e se estendeu pelos caminhos da política, quando

em diversos momentos estivemos lado a lado defendendo interesses de Municípios

que nos deram apoio conjunto. Meu avô tem um enorme apreço pelo “sobrinho” que

carinhosamente lhe chama de “Tio Sady”. Essa relação familiar e de proximidade me

fez conhecer de perto essa figura amena, fraterna e de inteligência reconhecida.

Homem de bem que reconhece o próximo e valoriza a família.

Dr. Guerra é cativante e por onde passou, seja como cirurgião, seja na academia,

seja mesmo na vida pública, como Secretário de Estado ou Deputado Federal,

conquistou espaço e reconhecimento daqueles que estiveram ao seu redor. Minhas

palavras não têm o condão de louvar o profissional de brilhante currículo, mas sim de

enaltecer o homem de caráter, especialmente o homem público que, diante das

mazelas e descaminhos da política nacional, sempre manteve a retidão e a

transparência em suas ações, assim como sempre conduziu sua vida pessoal e

profissional.

A homenagem que a Assembleia Legislativa lhe presta nesta noite é o

reconhecimento pelos serviços prestados a Minas e aos mineiros, como médico,

professor, político e gestor público. Sem dúvida alguma, Dr. Guerra, sua trajetória de

dedicação ao longo desses mais de 40 anos foi construída com muito suor e

sabedoria, merecendo a honraria que lhe prestamos. Agora que você se despede da

vida pública, deixa um enorme desafio para as novas gerações de políticos como eu,

que é mantermo-nos sempre coerentes aos nossos ideais de vida e preservarmos a

firmeza na luta contra as desigualdades e injustiças.
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Tenho a absoluta convicção de que todos que aqui comparecem para esta

homenagem sabem da importância de sua participação na construção de uma

sociedade mais justa e com mais saúde.

Para finalizar, lembro Madre Tereza de Calcutá, que dizia: “Não é o que você faz,

mas quanto amor você dedica no que faz que realmente importa”. Tenho certeza de

que sua vida foi recheada de amor, um amor dedicado ao próximo e à transformação.

Dr. Guerra, obrigado pelos ensinamentos. Parabéns!

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando o Deputado

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

Deputado Federal Rafael Guerra de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser

entregue contém os seguintes dizeres: “Médico, professor, homem público. O

Deputado Federal Dr. José Rafael Guerra Pinto Coelho tem sua trajetória de vida

marcada pela dedicação e pelo empenho no trabalho em prol da saúde, destacando-

se por sua expressiva contribuição no desenvolvimento de políticas públicas voltadas

para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da área e pelo

engajamento em importantes projetos ligados à qualidade de vida da população. Ao

ilustre Deputado Rafael Guerra, a homenagem e as congratulações da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais pelos 40 anos de relevantes serviços prestados ao

Estado, em busca de tão valiosos objetivos”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o Deputado e amigo

Gustavo Valadares, que tem uma inteligência brilhante e teve um momento de grande

lucidez ao tomar a iniciativa desta reunião, para que, como autor do requerimento que

suscitou esta homenagem justa que a Assembleia e o povo de Minas Gerais prestam

ao Dr. Rafael Guerra, por meio de seus representantes, participe conosco da entrega

da placa comemorativa. Vamos juntos, Gustavo, entregar a placa pela qual a

Assembleia homenageia o nosso grande Dr. Guerra.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Deputado Federal Rafael Guerra

Boa noite a todos. Queria saudar o Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, nosso colega

médico e Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
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neste ato representando o Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembleia; o Dr. Wagner Eduardo Ferreira, Secretário Adjunto de Saúde; o meu

amigo Roberto Luiz D’Ávila, Presidente do Conselho Federal de Medicina, cuja

presença muito nos honra; o Dr. Antônio Carlos de Barros Martins, Presidente da

Fundação Hospitalar de Minas Gerais; o meu amigo Dr. Lucas Viana Machado,

Diretor da Faculdade de Ciências Médicas; e o também amigo Deputado Gustavo

Valadares, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Cumprimento

ainda os Deputados Dilzon Melo e Sebastião Costa, que estão participando conosco;

o Ziza Valadares, o Vereador Pablito, os Prefeitos, ex-Prefeitos, Vereadores,

lideranças, os meus familiares, amigos, senhoras e senhores.

Difícil, neste momento, é encontrar as palavras certas para agradecer tão honrosa

homenagem, especialmente vinda desta Casa Legislativa, que tem sua história

permeada por tantos ilustres homens públicos de nossa Minas Gerais e que

representa os ideais de liberdade e de democracia do povo mineiro.

Sei da excepcionalidade desta sessão solene, quando a Assembléia Legislativa de

Minas Gerais decidiu homenagear um Deputado Federal ainda no pleno exercício do

mandato que lhe foi conferido pelos cidadãos do nosso Estado. Aqui não está apenas

o cidadão José Rafael Guerra Pinto Coelho, mas o político, que tem filiação

partidária, que tem seus ideais e que ainda exerce seu mandato parlamentar, se bem

que já próximo do término.

No entanto, esta homenagem, partida do Deputado Gustavo Valadares e que

recebeu apoio de parlamentares de todos os partidos, certamente não tem conotação

partidária. Ela vem muito mais da magnanimidade e da solidariedade de V. Exas. que

dos meus próprios méritos. Talvez V. Exas. quisessem ressaltar valores nos quais

acredito, os quais defendi ao longo de toda minha vida e que explicitei no meu

primeiro discurso na Câmara dos Deputados, em abril de 1999, ao qual dei o título de

Profissão de Fé.

Se essa hipótese é correta, posso hoje dizer que ao longo destes anos de vida

pública fui fiel a todos aqueles valores e princípios. Acredito na política com “p”

maiúsculo, com ética e respeito à dignidade do mandato popular. Acredito na política

como serviço ao bem comum, como aprendi com meu pai no seio da minha família e
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com a doutrina social da Igreja a mim apresentada nos tempos da Juventude

Estudantil e da Juventude Universitária Católica, por um frade dominicano, mineiro de

Dom Silvério, o Frei Mateus Rocha. Acredito nos ideais democráticos de liberdade,

igualdade e solidariedade entre os homens, acrescidos nos tempos modernos da

preocupação com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

Assim, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores,

devo humildemente dizer que tudo farei para honrar a homenagem que ora me

prestam.

Quero dividi-la com todos aqueles que têm participação na formação do meu

caráter e da minha consciência e que contribuíram e contribuem para o meu

desempenho e meu equilíbrio em meio às adversidades da vida moderna e da vida

pública.

Primeiramente com minha esposa Mercês, companheira há 43 anos nas horas boas

e nas aflições, mulher forte, esteio do nosso trabalho e da nossa família.

Recebem também comigo esta homenagem os meus filhos, nora, genros e netos,

que sempre viveram e torceram pelo nosso sucesso.

Agradeço à minha sogra, D. Railda, às minhas irmãs - Ana Lúcia e Flávia -, aos

meus familiares, aqui presentes em grande número, e ao Dr. Sady da Cunha Pereira,

ex-Deputado desta Casa e conselheiro, sempre sensato e experiente.

Quero também dividir esta homenagem com todos os funcionários, companheiros

de trabalho, que comigo colaboraram ao longo de toda minha vida: os funcionários do

meu gabinete parlamentar em Belo Horizonte e Brasília; os meus amigos da

Faculdade de Ciências Médicas, da Gastrocenter, da Secretaria Estadual de Saúde e

do Ipsemg; os servidores da Câmara dos Deputados, especialmente os atuais

companheiros da primeira Secretaria; os parlamentares de todos os partidos com

quem convivi durante os últimos 12 anos e os parceiros da Frente Parlamentar da

Saúde, aqui muito bem representados pelo nosso Presidente do Conselho Federal de

Medicina.

Finalmente quero também render minha homenagem a algumas pessoas que já se

foram e tiveram papel fundamental na minha vida e na minha atividade política. Meu

pai, José Guerra Pinto Coelho, exemplo de homem, médico e professor; minha mãe,
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Emília Bernardes Guerra Pinto Coelho, que tão cedo se foi, mas deixou sua marca

indelével na família; minha irmã Mirthes, que me criou com tanto carinho e desvelo;

meus tios Antônio da Cunha Pereira e Sílvio da Cunha Pereira, companheiros e

conselheiros leais.

Ao Deputado Gustavo Valadares e a todos os parlamentares desta Casa o meu

agradecimento maior por esta homenagem, fruto da bondade e da amizade de S.

Exas. Tenham certeza da minha lealdade e de que esta sessão ficará indelevelmente

gravada na minha memória e no meu coração.

Vamos juntos continuar trabalhando para que todos possamos ter orgulho de ser

políticos, com “p” maiúsculo. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento o amigo e colega Rafael Guerra, 1º-Secretário da Câmara dos

Deputados, nosso homenageado. Ele mostrou a força da família, quando se

emocionou, emocionando também todos nós. Este grande homem em todos os

sentidos, com um coração tão sensível, mostra realmente a importância da família ao

recordar todos aqueles que foram citados aqui.

Esta homenagem da Assembleia, Deputado Rafael Guerra, por iniciativa do

Deputado Gustavo Valadares, é de extrema justiça por tudo que o senhor representa,

representou e, com certeza, continuará representando para todos nós, homens

públicos, em todos os níveis e para todo o Estado de Minas Gerais.

Cumprimento também o Sr. Wagner Eduardo Ferreira, Secretário Adjunto de

Saúde. É uma alegria estar com o senhor na nossa Mesa. Dr. Marcelo Teixeira, o

senhor, que presta um serviço público neste Estado de Minas Gerais, também muito

nos honra e dignifica.

Cumprimento também os Drs. Roberto Luiz D’Ávila, Presidente do CFM, que

engrandece essa solenidade e nos orgulha; Antônio Carlos de Barros, Presidente da

Fhemig; Lucas Viana Machado, Diretor da Faculdade de Ciências Médicas; Deputado

Gustavo Valadares, que teve a iluminada ideia desta justa homenagem; Deputados

Dilzon Melo e Sebastião Costa; Vereadores da Capital e do interior e Prefeitos.

Cumprimento também alguns convidados de suma importância: D. Mercês, na

pessoa de quem cumprimento a mulher mineira, tão valorosa. Parabéns, pois essa
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família nos orgulha a todos! Dr. Jairo Magalhães, que deixou um legado

extraordinário nesta Casa e cuja trajetória de vida como homem, pai de família e

produtor muito nos orgulha; Drs. João Roberto Politi e Ricardo Magalhães; amigo

Modesto Araújo, representando as instituições que prestam serviço na área de saúde.

Em suas pessoas, cumprimento as demais autoridades presentes, os funcionários da

Casa e da TV Assembleia, que nos leva até o povo mineiro, a todos os

telespectadores, à imprensa, às senhoras e aos senhores. E, como pediatra, não

poderia deixar de citar as crianças e netos presentes.

São muitos os motivos pelos quais a Assembleia Legislativa, em nome do povo de

Minas Gerais, realiza esta reunião especial para homenagear o Doutor José Rafael

Guerra. Pelo viés da formação profissional, que marca sua carreira há mais de 40

anos, ele possui todos os méritos de quem, com altruísmo e competência, se dedica

à nobre missão de lutar pela vida das pessoas e pela melhoria dos serviços públicos

na área da saúde. Como cirurgião, destacou-se pelo trabalho em diversos hospitais

de Belo Horizonte, entre eles o Hospital da Previdência, o Hospital João XXIII e a

Santa Casa de Misericórdia. No campo acadêmico, produziu grande número de

artigos e textos científicos, sobressaindo-se também nas atividades do magistério.

Professor de grande prestígio, deixou sua inestimável contribuição em instituições

como a Faculdade de Medicina de Itajubá e a Faculdade de Ciências Médicas de

Belo Horizonte, da qual, graças ao reconhecimento adquirido junto à comunidade

docente e discente, foi Diretor durante oito anos consecutivos.

A admiração e o respeito que o Dr. José Rafael Guerra acumulou nas instituições

de ensino e de saúde de Minas Gerais fizeram com que fosse requisitado para

exercer outras funções de relevo na vida pública. Foi assim que se tornou, a convite

do Governador Eduardo Azeredo, Secretário de Saúde, deixando como principais

legados de sua gestão dois programas que se revelaram exemplares pelos benefícios

gerados para a população. Referimo-nos, primeiramente, à criação dos consórcios

intermunicipais de saúde, iniciativa que, colocando em prática o princípio da

cooperação, da união de esforços e de recursos, possibilitou a melhoria dos serviços

prestados em um grande número de Municípios que isoladamente se viam

impossibilitados de oferecer um atendimento adequado a seus moradores. Também
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constitui um marco em nosso Estado, fruto da visão pública que o Dr. José Rafael

Guerra desenvolveu sobre a medicina, a implantação do Programa Saúde da Família,

que estabeleceu condições para um acompanhamento mais humano e mais próximo

dos pacientes, principalmente aqueles pertencentes aos estratos sociais menos

favorecidos.

A atuação formal na política seria decorrência natural de seu desempenho na

Secretaria de Saúde e de toda a experiência acumulada no exercício da medicina,

que se refletiriam, naturalmente, em suas atividades como parlamentar. Deputado

Federal por três mandatos consecutivos, sempre teve atuação destacada nesse

campo, seja nas comissões vinculadas ao tema, seja na Frente Parlamentar da

Saúde, a qual presidiu com grande entusiasmo e dinamismo. A defesa da

transparência, da ética e do compromisso com as questões públicas fez também com

que ele criasse e desse impulso ao Grupo Pró-Congresso, que se notabilizou pelas

iniciativas em prol da dignidade do Parlamento brasileiro. A este mineiro ilustre, que

tanto tem feito pelo Estado e pelo País, a Assembleia Legislativa de Minas rende

suas homenagens, no intuito de que seu trabalho e seu exemplo nos inspirem e se

frutifiquem entre nós. Parabéns, Dr. José Rafael Guerra! 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 6, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 1º/4/2008

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, 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
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reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e proposições da Comissão. O Presidente acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 1.703/2007, em turno único, para o qual designou

como relator o Deputado Padre João. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

2.108/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

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

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi,

Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, em que solicitam seja realizada audiência

pública para discutir as ações do Poder Executivo na área da irrigação, sob a

responsabilidade do Sistema Estadual de Agricultura; e Padre João, em que solicita

seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática para discutir os desafios e possibilidades da educação na reforma agrária,

por ocasião dos 10 anos do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária -

Pronera. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2008.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva - Fahim Sawan.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2008

Às 18h45min, comparecem no auditório do Centro de Eventos da ABCZ Rômulo

Kardec de Camargos, em Uberaba, os Deputados Vanderlei Jangrossi e Getúlio

Neiva, membros da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Fahim

Sawan. 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 discutir ações para minimizar possíveis impactos
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do crescimento da produção de etanol na região de Uberaba e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Gilman Viana Rodrigues,

Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado no “Diário do

Legislativo” de 3/4/2008; e José Silva Soares, Presidente da Emater-MG, indicando o

Sr. Gustavo Laterza de Deus para representar a Emater na audiência pública desta

Comissão em 2/4/2008. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Srs. Gustavo Laterza de Deus, Gerente Regional da Emater-MG em Uberaba,

representando o Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Presidente

da Emater-MG; João Ângelo Guidi, Subsecretário de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento de Uberaba, representando o Prefeito Municipal; Rivaldo Machado

Borges, Vice-Presidente da Faemg, representando o Presidente da entidade; Rony

Adolfo Hein, representando o Diretor-Geral do IMA; Reginério Soares de Faria,

representando o Presidente da Epamig; Rômulo Luiz Campos, Assessor do

Departamento de Assalariados Rurais da Fetaemg, representando o Presidente da

Fetaemg; e Marcelo Machado Borges, suplente de Vereador à Câmara Municipal de

Uberaba, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Vanderlei

Jangrossi, 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 recebe

os seguintes requerimentos dos Deputados: Vanderlei Jangrossi, Getúlio Neiva e

Fahim Sawan (3), em que solicitam seja enviado ofício ao Governador do Estado e ao

Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitando urgência na

regulamentação da Lei nº 15.456, de 2005, que institui a Política Estadual de

Incentivo às Microdestilarias de Álcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da

Cana-de-Açúcar; em que solicitam seja enviado ofício à Secretaria de Transportes e

Obras Públicas e ao DER-MG solicitando especial atenção para a pavimentação da

Rodovia MGT-462, em trecho que liga a BR-262 e à BR-452; e em que solicitam seja

enviado ofício à Secretaria de Estado de Fazenda reiterando solicitação de revisão da

alíquota de ICMS incidente sobre o álcool combustível e o estudo de antecipação da

devolução do ICMS sobre máquinas e implementos agrícolas utilizados na colheita da
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cana-de-açúcar. 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, 8 de abril de 2008.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63/2010, EM

18/8/2010

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Lafayette de Andrada, Tenente Lúcio e João Leite (substituindo o Deputado Dilzon

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

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Lafayette de Andrada,

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

Presidente e Vice-Presidente. A seguir, determina a distribuição das células de

votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado João Leite para atuar como

escrutinador. Realizada a votação e a contagem dos votos, o escrutinador anuncia

que foram registradas quatro cédulas de votação, e que o Deputado Lafayette de

Andrada e o Deputado Gustavo Corrêa receberam quatro votos para os cargos de

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Foram proclamados eleitos por

unanimidade e empossados para os cargos de Presidente o Deputado Lafayette de

Andrada e de Vice-Presidente o Deputado Gustavo Corrêa. Cumprida a finalidade da

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

da Comissão para a próxima reunião extraordinária, com edital de convocação a ser

publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Gustavo

Valadares.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria
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Resende e os Deputados Braulio Braz e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Luiz

Humberto Carneiro, 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 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 em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 2.583/2008; 3.105/2009; 4.266, 4.275, 4.635, 4.919 e

4.938/2010 (Deputado Ademir Lucas); 4.750, 4.776, 4.777, 4.783, 4.799, 4.804 e

4.826/2010 (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 dos Projetos de Lei nºs 4.919 e

4.938/2010, 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 os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.583/2008; 3.105/2009; 4.266,

4.275, 4.635, 4.750, 4.776, 4.777, 4.783, 4.799, 4.804 e 4.826/2010, 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, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende - Ademir Lucas - Lafayette de Andrada.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Às 14h56min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon Melo,

Inácio Franco e João Leite (substituindo o Deputado Marcus Pestana, por indicação

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

regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Melo, declara aberta a reunião e, em



____________________________________________________________________________
568

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 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. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 2.869/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento dos Deputados João

Leite, Tenente Lúcio e da Deputada Maria Tereza Lara em que solicitam seja

realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Segurança Pública

para debater com convidados a implantação de rampas de escape de caminhões nas

rodovias 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 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Adalclever Lopes - Tiago Ulisses.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Dilzon Melo e João Leite (substituindo, respectivamente, os Deputados

Marcus Pestana e Juninho Araújo, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente 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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício da Senhora Adriene Andrade, Conselheira Corregedora do Tribunal de Contas

do Estado, encaminhando o demonstrativo que registra, por meio de gráficos, o

resultado dos trabalhos desse Tribunal no primeiro semestre de 2010. Passa-se à 1ª
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Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

4.728/2010. 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 4.786, 4.861 e 4.913/2010, que receberam parecer por sua

aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 6.778/2010.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Dilzon Melo - Getúlio Neiva.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

25/11/2010

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Adelmo Carneiro Leão e Antônio Júlio. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado André Quintão, 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 apresentar a

edição de setembro de 2010 do Caderno do Sindifisco-MG, intitulada "A verdade

sobre o choque de gestão do Governo de Minas", e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Beatriz da Silva Cerqueira, Presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em

Educação de Minas Gerais; e os Srs. Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do

Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Fiscais e Agentes Fiscais de

Tributos do Estado de Minas Gerais; Renato Almeida de Barros, Diretor da

Coordenação Intersindical dos Servidores da Saúde e Diretor do Sindicato Único dos

Trabalhadores da Saúde do Estado de Minas Gerais; e Denilson Aparecido Martins,
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Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, 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. O Deputado André Quintão passa a Presidência para o Deputado

Carlin Moura e se retira da reunião. Logo após, registram-se as presenças dos

Deputados Duarte Bechir e Domingos Sávio. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Domingos Sávio e Duarte Bechir em que solicitam seja

encaminhado ao Ministério da Fazenda, ao Senado Federal, à Secretaria de Tesouro

Nacional e à Secretaria de Estado de Fazenda pedidos de informações sobre

alteração, maquiagem ou qualquer irregularidade na entrega de dados contábeis do

governo do Estado de Minas Gerais, apresentados ao governo federal e ao Senado

da República, para obter autorização de financiamentos junto a organismos

internacionais, conforme questionamentos aos números e ações do governo de Minas

contidos na edição de setembro de 2010 do Caderno do Sindifisco-MG; e dos

Deputados Carlin Moura e Adelmo Carneiro Leão em que solicitam seja realizada

reunião de audiência pública para debate sobre o choque de gestão do governo de

Minas, com a presença de representantes do governo e de sindicatos e entidades. 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 2010.

André Quintão, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

26/11/2010

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite e

Duarte Bechir (substituindo este ao Deputado Pinduca Ferreira, por indicação da
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Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir

questões relativas à segurança pública no Município de Caxambu e discutir e votar

proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. Luiz Carlos Pinto, Prefeito Municipal de Caxambu; José

Luiz Fernandes Nogueira, Presidente da Câmara Municipal; Geraldo Antônio de

Freitas, Juiz da Comarca de Aiuruoca, representando o Desembargador Cláudio

Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais; Leandro Pannain Rezende, Promotor em Caxambu, representando Maria

Odete Souto Pereira, Procuradora-Geral de Justiça em exercício; Ten. Cel. PM Paulo

Valério Júnior, Comandante da 14ª Cia PM Independente, representando o Cel. PM

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais; José Walter da Mota Matos, Delegado da Polícia Civil de São Lourenço,

representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais; e 2º-Ten. Richelmy Murta, Comandante do 3º Pelotão de Bombeiros

Militares de São Lourenço, 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 convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, a Presidência autoriza a

distribuição do “Diagnóstico Criminal do 5º Pelotão Especial da PM” e do relatório da

Delegacia de Polícia Civil de Caxambu aos membros da Mesa. 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, 30 de novembro de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Maria Tereza Lara.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/11/2010
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Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Célio Moreira, Delvito Alves, Padre João e Sebastião

Costa, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Ademir Lucas. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Em seguida, comunica o recebimento de ofício da

Sra. Adriene Andrade, Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

em que encaminha revista contendo demonstrativo gráfico de resultados dos

trabalhos do Tribunal no primeiro semestre de 2010. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 5.009, 5.019, 5.024 e 5.031/2010 (Deputado Gilberto

Abramo); 5.022 e 5.032/2010 (Deputado Célio Moreira); 5.013, 5.025, 5.033 e

5.034/2010 (Deputado Sebastião Costa); 5.010 e 5.011/2010 (Deputado Chico Uejo);

5.021 e 5.030/2010 (Deputado Padre João); 5.014, 5.020, 5.027 e 5.029/2010

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 5.012 e 5.023/2010 e Projeto de Resolução nº

5.017/2010 (Deputado Delvito Alves). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado requerimento do

Deputado Delvito Alves, em que solicita a inversão da pauta, de forma que o Projeto

de Resolução nº 4.866/2010 seja apreciado em último lugar nesta fase. 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 66/2010 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); e do Projeto de Lei nº 4.249/2010 na forma do substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Padre João); e os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.362 e 4.740/2010 (relator: Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 4.399/2010 (relator: Deputado Delvito
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Alves, em virtude de redistribuição); 4.660/2010 (relatora: Deputada Rosângela Reis,

em virtude de redistribuição); e 4.788/2010 (relator: Deputado Padre João, em virtude

de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.807/2010, no 1º turno, deixa

de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo regimental solicitada pelo

relator, Deputado Célio Moreira. O Projeto de Lei nº 4.989/2010, no 1º turno, é

convertido em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao

Prefeito Municipal de Cachoeira de Minas (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 5.027/2010, no 1º turno, deixa de ser apreciado em

virtude de prorrogação de prazo regimental solicitada pelo relator, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. O Projeto de Resolução nº 4.866/2010 é retirado da pauta, atendendo-

se a requerimento do Deputado Sebastião Costa, aprovado pela Comissão. Passa-se

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

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

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.470, 4.982/2010, ambos

com a Emenda nº 1, 4.985, 4.991/2010, este com a Emenda nº 1, e 4.998/2010

(relator: Deputado Delvito Alves, os dois primeiros em virtude de redistribuição);

4.636, 4.977 e 4.803/2010 (relator: Deputado Padre João); 4.732, 4.781, 4.979 e

4.987/2010, os dois últimos com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro

Silva); 4.915, 4.986, 4.996/2010, este com a Emenda nº 1, e 5.005/2010 (relator:

Deputado Sebastião Costa); 4.983 e 5.000/2010 (relatora: Deputada Rosângela Reis,

em virtude de redistribuição); 4.992/2010, este com a Emenda nº 1, 4.997 e

5.001/2010 (relator: Deputado Célio Moreira). O Projeto de Lei nº 4.988/2010 é

retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Célio Moreira, aprovado

pela 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 em que se solicita sejam baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 4.849, 4.920, 4.926, 4.936, 4.948, 4.984,

4.990, 5.002 e 5.003/2010; à Secretaria de Estado de Governo o Projeto de Lei nº

4.972/2010, e à Secretaria de Estado de Educação o Projeto de Lei nº 4.927/2010.

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

extraordinária, a ser realizada no dia 1º/12/2010, às 16 horas, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Padre João - Sebastião Costa -

Célio Moreira.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

30/11/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Duarte Bechir e Luiz Humberto Carneiro (substituindo este ao 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 Duarte Bechir, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

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

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

votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de

Ação Legislativa nºs 1.246, 1.248, 1.253, 1.256, 1.257, 1.259, 1.268, 1.270, 1.271,

1.275, 1.278 a 1.280, 1.283, 1.292, 1.294, 1.297, 1.300, 1.304 a 1.306, 1.317, 1.319,

1.320, 1.322, 1.342, 1.347, 1.349, 1.352, 1.359, 1.360, 1.362, 1.366, 1.372 a 1.374,

1.376, 1.379 a 1.381, 1.383, 1.385, 1.386, 1.389, 1.390, 1.398, 1.399, 1.401, 1.405,

1.407, 1.408, 1.411, 1.423 e 1.467/2010, na forma dos requerimentos apresentados

(relator: Deputado André Quintão); e são rejeitadas as Propostas de Ação Legislativa

nºs 1.255, 1.264, 1.291, 1.311, 1.334, 1.335, 1.340, 1.344, 1.382 e 1.420/2010

(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, 1º de dezembro de 2010.
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André Quintão, Presidente - Ademir Lucas - Duarte Bechir - Carlin Moura.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2010

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Inácio Franco e Wander Borges (substituindo o Deputado Agostinho

Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, 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 de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Francilene Barros

Vieira, Gerente Regional de Administração e Suporte Logístico da Codevasf; e dos

Srs. Athos Mameluque Mota, Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros;

Carlo Simi, Secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e

Emprego; Cleber Fernando de Almeida, Coordenador-Geral de Execução

Orçamentária e Financeira da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional; Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna da Secretaria

Executiva do Ministério da Cultura; Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da

CEF (30); Antônio Eduardo Baggio, Presidente do Sindicato das Indústrias de

Celulose, Papel e Papelão no Estado de Minas Gerais (27/11/2010). O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.023/2010 (Deputado Inácio Franco);

4.498/2010 (Deputado Antônio Júlio) e 4.771/2010 (Deputado Lafayette de Andrada),

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. A Presidência retira da pauta os Projetos de Lei nºs 3.391, 3.399, 3.616,

3.666, 3.777, 3.783, 3.785, 3.787, 3.791, 3.963, 4.036, 4.037, 4.047, 4.071, 4.085,

4.086/2009 e 4.413 e 4.489/2010, no 2º turno; e os de nºs 2.333/2008 e 5.027/2010,

no 1º turno, por não cumprirem pressupostos regimentais. Na fase de discussão do
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parecer do relator, Deputado Inácio Franco, que conclui pela rejeição das Emendas

nºs 1 a 3 ao Projeto de Lei nº 4.917/2010, no 1º turno, o Presidente defere o pedido

de vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 4.023/2009 (relator: Deputado Inácio Franco) e 4.498/2010

(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de redistribuição) com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 4.130/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Wander Borges). O Presidente determina a

distribuição em avulso do parecer que opina pela aprovação do Projeto de Lei nº

4.771/2010 na forma do Substitutivo nº 2, do qual é o relator, 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

na mesma data, às 20h15min, e para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Délio Malheiros - Antônio Júlio -

Gustavo Valadares - Lafayette de Andrada.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

1º/12/2010

Às 10h42min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Délio Malheiros,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento

Rodrigues. O Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em

virtude do disposto no art. 120, III do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão

presente. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e discutir, em audiência pública, os critérios de promoção

adotados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar após o advento da Lei

Complementar nº 95, de 2007, especialmente no que se refere à promoção por

antiguidade. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir
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os Cel. PM José Fernando Cantarino, Diretor de Finanças da Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-

Geral da PMMG; Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos

Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra -; Maj. Demétrios

Martins, Chefe da Seção de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais, representando o Cel. BM Gilvam Almeida Sá, Comandante-

Geral do CBMMG; Maj. PM Márcio Ronaldo de Assis, Presidente da Associação dos

Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;

Sarg. José de Arimatéia Ferreira Castro, representando o Cb. BM Álvaro Rodrigues

Coelho, Presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Miltiar e

Bombeiro Militar de Minas Gerais; Cel. Edvaldo Piccinini Teixeira, Presidente do

Clube dos Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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. O Projeto de

Resolução nº 4.999/2010 deixa de ser apreciado por falta de número 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, 1º de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio - Padre João - Lafayette de Andrada

- Neider Moreira.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 1º/12/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa

a leitura da ata da reunião 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 cartão da Sra. Adriene Andrade, Conselheira

Corregedora do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando

demonstrativo do resultado dos trabalhos desse Tribunal no primeiro semestre de

2010. 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 4.945/2010, que recebeu

parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

6.801/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é

aprovado o relatório da audiência pública do dia 18/8/2010, realizada por esta

Comissão, cuja finalidade foi debater a aprovação de projetos habitacionais pelo

Município de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

Paulo Guedes, Presidente.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, EM 18/8/2010

Comissão: Assuntos Municipais e Regionalização

Local: auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Tema: projetos habitacionais

Finalidade: debater a aprovação de projetos habitacionais pelo Município de Belo

Horizonte

Origem: requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Participantes Órgão ou entidade
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Deputado Alencar da Silveira Jr. Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais

Roberto Marçola Lott Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal

Adjunta de Regulação Urbana da Prefeitura de

Belo Horizonte

Ana Carolina Saraiva Rosa Assessora da Secretaria Municipal Adjunta de

Regulação Urbana da Prefeitura de Belo

Horizonte

Marcelo Fernandes da Costa Presidente do Instituto Mineiro de Engenharia

Civil – Imec

Cláudio Henrique Martins da

Costa

Engenheiro civil do Imec

Isabel Cristina Soares Caminha Diretora de Arquitetura do IAB-MG, representando

a Presidente Cláudia Teresa Pereira Pires

Roberto Matozinhos Consultor Técnico do Sindicato da Indústria da

Construção Civil do Estado de Minas Gerais –

Sinduscon-MG

Sinopse: Foi alterada a legislação urbanística de Belo Horizonte, e os profissionais

da área da construção civil – arquitetos e engenheiros – estão tendo dificuldade para

aprovar projetos nos órgãos municipais competentes. A nova legislação alterou

parâmetros de construção, estabeleceu novos procedimentos para aprovação de

projetos e criou novas restrições ao direito de construir em determinadas regiões da

cidade. Novas regras para edificação – recuos, afastamentos, ventilação e regras de

acessibilidade – foram estabelecidas, gerando polêmica também entre profissionais

do mercado imobiliário. Segundo os presentes, a legislação municipal, em alguns

pontos, parece estar em descompasso com a realidade empírica. Houve mudança

nos procedimentos para aprovação dos projetos, e foi insuficiente o prazo para

conhecimento e adaptação dos profissionais do setor e dos examinadores do

Município. Foram queixas frequentes o indeferimento sem análise de projetos e o

consequente recolhimento de novas taxas para reexame; o descarte de documentos
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originais de projetos quando não recolhidos em tempo hábil; a não uniformidade nos

procedimentos adotados pelos examinadores.

Roberto Marçola Lott, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal Adjunta de

Regulação Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte, afirmou que os problemas

existem e a situação é de calamidade; que o procedimento não funciona ainda como

desejado e que um conjunto de fatores confluiu para que a situação chegasse ao

ponto em que está; que o Município já tomou as providências necessárias e a

situação está-se normalizando. Salientou Lott que, nos últimos meses, o mercado

imobiliário está aquecido. Houve incremento do número de projetos de hotéis e de

projetos de impacto, além de outros grandes, como o de reforma do Mineirão e,

ainda, os relativos ao programa federal Minha Casa, Minha Vida, os quais já

aguardavam aprovação. Assim, antes mesmo de a legislação urbanística de Belo

Horizonte ser alterada, os órgãos da municipalidade já estavam sobrecarregados.

Uma vez que a legislação anterior era menos rigorosa, às vésperas da entrada em

vigor da nova legislação, aumentou cerca de 500% o número de projetos

protocolados, e a situação complicou-se ainda mais: a municipalidade não estava

adaptada aos novos ritos procedimentais nem contava com um contingente de

profissionais suficiente para atender com eficiência à crescente demanda, o que

maximizou o problema. Lott argumentou que, após discussão com o Ministério

Público, o Município conseguiu realizar um procedimento simplificado a fim de

contratar 60 examinadores – 30 arquitetos e 30 engenheiros civis. Esses estão

compondo grupos de trabalhos supervisionados pelos profissionais mais experientes.

Quanto a engenheiros, apenas cinco foram contratados: o mercado imobiliário,

aquecido, oferece-lhes melhor remuneração. Afirmou, ainda, que a demanda superou

3.000 projetos aguardando análise. Atualmente, apenas 200 projetos aguardam

análise da municipalidade.

Encaminhamentos: o Deputado Alencar da Silveira Jr. anunciou a reunião marcada

para o dia 19/8/2010, com o Ministério Público, para a qual convidou todos os

presentes, visando a apresentar os problemas debatidos e a solicitar a esse órgão as

providências possíveis. Formulou ainda requerimento, a ser apreciado em reunião

subsequente da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando o encaminhamento
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das notas taquigráficas desta reunião ao Procurador-Geral de Justiça e ao Prefeito

Municipal de Belo Horizonte, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Wander Borges - Doutor Ronaldo.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

1º/12/2010

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura, Duarte Bechir e Ademir Lucas (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 Duarte Bechir, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

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

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

votação, são aprovadas, cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs

1.254, 1.261, 1.274, 1.276, 1.287, 1.296, 1.303, 1.310, 1.321, 1.328, 1.331, 1.346,

1.350, 1.356, 1.364, 1.371, 1.375, 1.395, 1.419, 1.422, 1.432, 1.435, 1.440, 1.445,

1.450, 1.460 e 1.463 a 1.465/2010, na forma da apresentação de requerimentos

(relator: Deputado André Quintão); e são rejeitadas as Propostas de Ação Legislativa

nºs 1.284, 1.301, 1.309, 1.312, 1.315, 1.325, 1.327, 1.353, 1.378, 1.404, 1.406, 1.409,

1.416, 1.417, 1.451, 1.452, 1.458 e 1.462/20109 (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, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente - Wander Borges - Ademir Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.470/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Buriti

Grande – ACBG –, com sede no Município de Martinho Campos.

A matéria 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 esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.470/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Comunitário de Buriti Grande – ACBG –, com sede

no Distrito de Buriti Grande, Município de Martinho Campos, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter promocional, recreativo e educacional.

A instituição tem como propósito melhorar a qualidade de vida da comunidade,

desenvolvendo trabalho social com os idosos, os jovens e as crianças; incentivando a

realização de obras; fomentando a solidariedade, a integração e o convívio entre os

habitantes locais; realizando atividades culturais, desportivas e de assistência à

saúde; defendendo políticas públicas de interesse comunitário.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade identificar corretamente o Município onde a entidade

está sediada.

Pelos relevantes serviços prestados pela referida Associação, consideramos

meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.470/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.732/2010



____________________________________________________________________________
583

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Vitoriosa de Deficientes e

Cadeirantes - Avidec -, com sede no Município de Camanducaia.

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 a proposição, conforme preceitua o art.

103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.732/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Vitoriosa de Deficientes e Cadeirantes - Avidec -, com sede no Município

de Camanducaia, entidade de direito privado, sem fins econômicos, que tem como

objetivo defender os interesses e direitos das pessoas com deficiências físicas.

Na consecução de seus propósitos, a instituição promove a habilitação e a

reabilitação de seus assistidos, visando à sua integração social; contribui para

assegurar-lhes o pleno exercício dos direitos básicos, especialmente dos direitos à

educação, à saúde, ao trabalho, ao transporte público e à cultura; realiza cursos

profissionalizantes e estimula as competências das pessoas com deficiência física,

buscando melhorar sua inclusão no mercado de trabalho e ampliando as

possibilidades de melhoria de sua condição social e econômica; desenvolve projetos

relacionados à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável;

orienta sobre temas importantes, como planejamento familiar, nutrição e doenças

congênitas.

Pelos relevantes serviços prestados pela Avidec, consideramos meritório conceder-

lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.732/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.803/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mineira de Educação Continuada – Asmec

–, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.803/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Mineira de Educação Continuada – Asmec –, com sede no Município de

Belo Horizonte, entidade sem fins econômicos que realiza importante trabalho na

área social.

Com efeito, a instituição tem por objetivos popularizar os meios de comunicação de

massa, como rádio, teatro e televisão; implantar canal de acompanhamento e

assistência aos jovens e adolescentes, por meio da rádio comunitária; capacitar e

qualificar jovens para o exercício profissional; organizar conferências, palestras,

oficinas e cursos; desenvolver projetos de geração de emprego e renda, bem como

de inclusão produtiva de jovens em situação de risco social; promover a integração

entre os membros da sociedade; prestar assistência socioeducativa à criança;

combater a fome e a pobreza; erradicar o analfabetismo; realizar campanhas

educativas contra o uso de substâncias entorpecentes; incentivar o esporte e a

cultura; preservar o meio ambiente; lutar contra as discriminações racial, sexual e

religiosa; e facilitar o acesso à informática.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se conceder à Asmec a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.803/2010, em turno

único.
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Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.915/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Educacional Guarda Mirim de

Visconde do Rio Branco, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A matéria foi examinada 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 ela, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.915/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Instituto Educacional Guarda Mirim de Visconde do Rio Branco, com sede no

Município de Visconde do Rio Branco, entidade de direito privado, sem fins lucrativos,

de caráter assistencial, educacional e profissionalizante, que tem por propósito

promover atividades em benefício de jovens, na faixa etária de 16 a 18 anos, que

apresentem situação de vulnerabilidade social e econômica.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição promove cursos de

capacitação profissional e de complementação educacional, com o objetivo de auxiliar

o ingresso desses jovens no mercado de trabalho, em atividades que sejam

compatíveis com as aptidões demonstradas por eles e apropriadas à faixa etária de

cada um, visando sempre à preservação de sua integridade física. Além disso, são

proporcionadas assistência material, intelectual e moral, sempre com o intuito de

melhorar a qualidade de vida desses jovens, a fim de motivar a participação concreta

deles na consolidação de sua cidadania.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se conceder ao referido

Instituto a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.915/2010 em turno
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único.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.977/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural de

Ilha Grande II, com sede no Município de Catuti.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.977/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural de Ilha Grande II, com sede no

Município de Catuti, entidade sem fins econômicos que trabalha em prol do

desenvolvimento da agricultura e da melhoria das condições de vida dos moradores

da região.

Pautada por esses objetivos, a instituição promove a proteção da saúde, da família,

da maternidade, da infância e da terceira idade; combate a fome e a pobreza; distribui

alimentos, roupas, medicamentos, óculos, aparelhos auditivos e cadeiras de rodas;

fornece auxílio-funeral; favorece a integração das pessoas ao mercado de trabalho,

realizando cursos; habilita e reabilita pessoas com deficiência; divulga a cultura e o

esporte; e protege o meio ambiente.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se conceder ao referido

Conselho a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.977/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.
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Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.979/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Vila Vicentina de Ilicínea, com sede nesse

Município.

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, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.979/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Vila Vicentina de Ilicínea, com sede nesse Município, que tem como objetivo

desenvolver atividades assistenciais e de promoção humana.

Com esse propósito, a entidade mantém estabelecimento destinado a abrigar

pessoas idosas, onde lhes proporciona assistência material, moral e espiritual,

visando à preservação de sua saúde física e mental; além de oferecer proteção a

outros segmentos, desde que seus indivíduos sejam reconhecidamente pobres.

Para alcançar suas finalidades, a instituição conta com a colaboração dos

conselhos particulares e das conferências da Sociedade São Vicente de Paulo da

localidade em que está situada.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por escopo 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 4.979/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.
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Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.983/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores de Rodrigo Silva, com sede

no Município de Ouro Preto.

A matéria foi examinada 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 proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.983/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Moradores de Rodrigo Silva, com sede no Município de Ouro Preto,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2006, que tem por

objetivo promover o desenvolvimento comunitário por meio da integração social.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades sociais, culturais, desportivas e de lazer, sempre com o intuito de promover

melhorias na qualidade de vida de seus associados. Procura também firmar parcerias

com os poderes públicos e entidades congêneres para viabilizar a execução de seus

projetos sociais.

Por isso, é oportuna a intenção de se conceder à referida Associação a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.983/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.985/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Programa de Solidariedade em Ação – Prosa –, com sede no

Município de Contagem.

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 ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.985/2010 pretende declarar de utilidade pública o Programa

de Solidariedade em Ação – Prosa –, com sede no Município de Contagem, que

possui como finalidade a melhoria da qualidade de vida da população local.

Na consecução de suas metas, a instituição firma convênios com entidades

públicas e privadas, nacionais e internacionais, para subsidiar suas iniciativas;

desenvolve atividades nas áreas da educação, da cultura, do esporte e do lazer;

oferece proteção e assistência ao idoso, à criança, ao adolescente e à pessoa com

necessidades especiais; viabiliza meio de transporte, assim como doação de bolsas

de estudo, material escolar, medicamentos e consultas médicas e odontológicas para

os mais necessitados.

Isso posto, acreditamos ser o Programa de Solidariedade em Ação merecedor do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.985/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.987/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação União dos Bairros Barroca, Prado, Calafate

e Gutierrez - S.O.S. Bairros -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A matéria 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 esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.987/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação União dos Bairros Barroca, Prado, Calafate e Gutierrez - S.O.S. Bairros -,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como propósito promover a

defesa dos interesses coletivos de seus associados perante o poder público federal,

estadual e municipal.

Para o cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição desenvolve

diversas atividades no sentido de combater ações ilegais e nocivas que venham a

lesar os direitos de seus associados, incentivando sua participação concreta na

defesa dos interesses coletivos para a consolidação da cidadania, principalmente nas

área da saúde, da educação e da cultura, o que constitui valiosa parceria com o

poder público.

Diante da relevância do trabalho realizado pela referida Associação, é oportuno e

meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, tem por

intento adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.987/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.996/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Filantrópica Nazarena de Amparo Social - Speak Easy

English Dialogue School - Seeds -, com sede no Município de Montes Claros.
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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, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.996/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Filantrópica Nazarena de Amparo Social - Speak Easy English Dialogue School -

Seeds -, com sede no Município de Montes Claros, que tem como finalidade a

melhoria da qualidade de vida da população local.

Na consecução de seus propósitos, a instituição prioriza a defesa dos direitos das

crianças, dos adolescentes e das pessoas com necessidades especiais; oferece

assistência social à população em situação de vulnerabilidade; promove a integração

de seus associados no mercado de trabalho; fomenta na população de baixa renda e

nas comunidades periféricas o interesse pela história, pela cultura e pelo estudo de

línguas estrangeiras; busca a promoção da ética, da paz, da cidadania, da

democracia e de outros valores universais; e zela pela preservação dos bens culturais

e materiais de valor histórico, artístico e ambiental.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, visa adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a referida Associação merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.996/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.997/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Córrego das

Mercês, com sede no Município de Peçanha.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.997/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária de Córrego das Mercês, com sede no Município de Peçanha,

entidade sem fins econômicos que realiza importante trabalho na área social.

A instituição tem por propósito promover gratuitamente a educação e a saúde da

criança e da família, prestando serviços de atenção às suas necessidades; favorecer

o desenvolvimento integral do menor; desenvolver e implementar propostas de

melhoria das condições de vida na região, tendo em vista a realidade rural; contribuir

para a formulação de políticas públicas e de programas que visem à melhoria da

qualidade de vida das famílias da área rural; oportunizar o acesso a bens culturais e a

condições sanitárias adequadas; e combater qualquer forma de discriminação.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se conceder à Associação

Comunitária de Córrego das Mercês a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.997/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.998/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Projeto Social Vem Viver – Proviver –, com sede no

Município de Belo Horizonte.
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A matéria foi examinada 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 ela, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.998/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Projeto Social Vem Viver – Proviver –, com sede no Município de Belo Horizonte,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2003, que tem por

propósito desenvolver atividades voltadas especialmente para a área da assistência

social.

Para o cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição fomenta projetos

nas áreas da educação, da cultura, da proteção e da defesa da saúde e da família,

priorizando a maternidade, a infância e a terceira idade, por meio de programas de

atendimento médico-odontológico. Também desenvolve cursos de formação

profissional, visando à integração de seus associados no mercado de trabalho;

promove atividades de inclusão social e de formação da cidadania, bem como de

integração da comunidade local, com ênfase para grupos de convivência, por meio de

projetos alternativos.

Diante da relevância do trabalho realizado pelo Proviver, é oportuna a intenção de

se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.998/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.000/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência às Famílias

Carentes - Amafac -, com sede no Município de Betim.



____________________________________________________________________________
594

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.000/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Municipal de Assistência às Famílias Carentes - Amafac -, com sede no

Município de Betim, entidade sem fins econômicos que tem por objetivo a promoção

do bem-estar social.

Para o cumprimento de seus propósitos, a instituição realiza ações de assistência

social, de educação, de cultura, de conscientização ecológica, de lazer e de esporte

voltadas às pessoas de baixa renda; promove atividades de geração de renda e de

profissionalização; executa ações voltadas à inclusão social e ao exercício da

cidadania; protege a infância e a terceira idade, instituindo creches, casas-lares e

escolas; cria clínicas de fisioterapia; combate a fome e a pobreza, promovendo a

distribuição de alimentos, vestuário e outros itens de necessidade básica; implanta

oficinas de qualificação dos moradores e incentiva a criação de hortas e o cultivo

agrícola; divulga a cultura, criando e mantendo rádios e outros meios de

comunicação; apoia os movimentos comunitários; e fomenta a ética e a solidariedade.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se conceder à Amafac a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.000/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.001/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Filantrópica Sevilha B, com sede no Município de
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Ribeirão das Neves.

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 ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.001/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Filantrópica Sevilha B, com sede no Município de Ribeirão das Neves, que tem como

finalidade realizar obras visando à melhoria da qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, a entidade desenvolve atividades recreativas, sociais,

culturais, assistenciais e educacionais; combate a fome e a pobreza; oferece a seus

associados cursos profissionalizantes, objetivando inseri-los no mercado de trabalho;

orienta sobre a preservação do meio ambiente; realiza projetos nas áreas de

saneamento básico, habitação, pavimentação, comunicação e eletrificação; firma

convênios com órgãos públicos e entidades privadas para subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a referida Associação merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.001/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.005/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Setor Leste Sul de

Mirabela, com sede nesse Município.

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, “a”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.005/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Setor Leste Sul de Mirabela, com sede nesse

Município, entidade sem fins econômicos que tem por objetivo a promoção do

desenvolvimento comunitário.

Para o cumprimento de seus propósitos, a instituição realiza obras e ações de

melhoria comunitária; representa a comunidade perante os órgãos públicos e

privados no atendimento de suas reivindicações; favorece o convívio entre os

moradores da comunidade, incentivando sua integração; promove atividades culturais

e desportivas; presta serviços assistenciais; estimula programas de desenvolvimento

da comunidade nas áreas da agricultura e da pecuária; e conscientiza a população

acerca de suas potencialidades.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se conceder à referida

Associação a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.005/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.006/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação João Paulo II, com sede no Município de

Bocaiúva.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/11/2010 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.006/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação João Paulo II, com sede no Município de Bocaiúva.

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, em seu art. 32, § 1º,

que os Diretores não serão remunerados; e, no art. 34, § 2º, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, sem

fins lucrativos e de caráter comunitário.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 5.006/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.009/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Assistência Fraternidade Universal – Ceafu

–, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2010 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.009/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Assistência Fraternidade Universal – Ceafu –, 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 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, em seu art. 20, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, instituidores e associados serão gratuitas,

sendo-lhes vedado o recebimento de remuneração, salário, ajuda de custo,

participação nos lucros, bonificações ou vantagens; e, no art. 34, que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,

que tenha os mesmos fins da instituição dissolvida, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 5.009/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito Alves - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.010/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2010 e distribuída às
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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 5.010/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 67, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere ou assistencial, com personalidade jurídica e que tenha sede e desenvolva

a maior parte de suas atividades no Município de Coronel Fabriciano; e, no art. 69,

que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não são remuneradas, sendo-

lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.010/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Delvito Alves - Gilberto

Abramo - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.011/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos

Produtores de Dionísio, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2010 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 5.011/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos Produtores de Dionísio, com sede

nesse Município.

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, em seus arts. 7o,

parágrafo único, e 28, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e

associados não são remuneradas; e, no parágrafo único do art. 29, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.011/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Delvito Alves - Gilberto

Abramo - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.013/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Ilha Funda, com sede no

Município de Periquito.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2010 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 5.013/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Ilha Funda, com sede no Município de Periquito.

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, em seu art. 23,

parágrafo único, que os Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes não são remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de

vantagens ou benefícios, a qualquer título; e, no art. 26, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.013/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Delvito Alves - Gilberto

Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.020/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Joaquim Cândido Ribeiro – Lipi –, com

sede no Município de Santana do Pirapama.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2010 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 5.020/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

dos Idosos Joaquim Cândido Ribeiro – Lipi –, com sede no Município de Santana do

Pirapama.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no art. 36 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II veda a

remuneração dos Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes; e o inciso III determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de

Paulo e com sede no Município de Santana do Pirapama.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.020/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.023/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Poço Danta Pará,

com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2010 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 5.023/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Poço Danta Pará, com sede no

Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, 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 art. 51 dispõe que, no caso de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e

o art. 52 determina que as atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos demais

associados não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade do Projeto de Lei nº 5.023/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto Abramo - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.024/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Mucambo dos Bois, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2010 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 5.024/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Mucambo dos Bois, com sede no

Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 51 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

assistencial congênere, em plena atividade social, juridicamente constituída e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e o art. 52 veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.024/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito Alves - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.028/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Manancial da Vida, com sede

no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/11/2010 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 5.028/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Manancial da Vida, 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 (alterado em 7/11/2010)

determina, no art. 26, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados

não serão remuneradas; e, no art. 28, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado à Sociedade Beneficente Boas Novas e, em
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sua falta, à Convenção Batista Mineira.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 5.028/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto Abramo - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.031/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos do Bairro Jardim

Canadá – Acajca –, com sede no Município de Nova Lima.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/11/2010 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 5.031/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Amigos do Bairro Jardim Canadá - Acajca -, com sede

no Município de Nova Lima.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 24, que as

atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 32, que,
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na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

assistencial sediada no Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, e registrada

no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.031/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito Alves - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.036/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo dar denominação ao prédio da Unidade Raja Gabaglia do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 1º/12/2010, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem agora a esta Comissão, para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.036/2010 tem por finalidade dar a denominação de Edifício

Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins ao prédio do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais localizado na Avenida Raja Gabaglia, 1.753, no

Bairro Luxemburgo, no Município de Belo Horizonte.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30, que lhe

assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas peculiaridades.

Ao Estado cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tr atar das matérias que não se
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enquadram no campo privativo da União nem do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que fixa as

condições para se dar nome aos próprios do Estado e estabelece ser da competência

do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que o homenageado seja

falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ressalte-se, por fim, que o art. 320 da Lei Complementar nº 59, de 2001, que

contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, determina

que a denominação dos fóruns e de outros próprios do Estado utilizados pelo Poder

Judiciário será estabelecida por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, observada a

legislação pertinente.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 5.036/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto Abramo - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.036/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo dar denominação ao prédio da Unidade Raja Gabaglia do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.

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 5.036/2010 tem por finalidade dar a denominação de Edifício
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Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins ao prédio do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais localizado na Avenida Raja Gabaglia, 1.753, no

Bairro Luxemburgo, no Município de Belo Horizonte.

Natural do Município de Santos Dumont, o homenageado formou-se em Direito pela

Universidade Federal de Juiz de Fora em 1961. Iniciou, em 1966, sua carreira na

magistratura como Juiz de Direito na Comarca de Ervália, passando, posteriormente,

às Comarcas de Manhumirim, Lavras e Belo Horizonte. Em 1984, foi nomeado Juiz

do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais. Ocupou os cargos de Vice-

Presidente e de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.

Em 1988, tomou posse como Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais – TJMG –, onde ocupou os cargos de Presidente e 2º-Vice-Presidente

do TJMG e de Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio

Fernandes.

Em reconhecimento a sua atuação, foi escolhido “Juiz do Ano” pelo Clube dos

Advogados de Belo Horizonte em 1977 e 1982 e condecorado com a Medalha Santos

Dumont – Grau Ouro; a Medalha de Honra de Inconfidência; a Comenda Promotor

Ozanan Coelho, da Associação Mineira do Ministério Público; a Medalha do Mérito

Legislativo da Câmara Municipal de Juiz de Fora; a Medalha do Mérito Municipalista

da Associação Mineira dos Municípios; e o Colar do Mérito do Tribunal de Contas de

Minas Gerais, entre outras importantes distinções.

Trata-se, portanto, de justa homenagem pelos relevantes serviços por ele prestados

ao Poder Judiciário do Estado, especialmente por seu empenho na unificação dos

Tribunais de Alçada e de Justiça.

Diante dessas considerações, julgamos oportuna e meritória a homenagem que

está sendo feita, por intermédio desta proposição, ao Desembargador Márcio Antônio

Abreu Corrêa de Marins, que contribui para a manutenção de seu nome na memória

da população mineira.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.036/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.
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Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.333/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 2.333/2008 institui a

Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização

e à Transformação da Macaúba – Pró-Macaúba.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável opinou pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial exarou seu parecer pela

aprovação, na forma do Substitutivo nº 2, de sua autoria.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada nos lindes de sua

competência, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto cria a Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo,

à Comercialização e à Transformação da Macaúba – Pró-Macaúba – e estabelece

suas diretrizes.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à tramitação da

proposição.

O projeto foi baixado em diligência às Secretarias de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável – Semad – e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

– Seapa. Ambas as Secretarias manifestaram-se favoráveis à proposição. Entretanto,

a Seapa apresentou proposta substitutiva ao texto original. As principais sugestões

são a retirada do termo “cerrado”, uma vez que a macaúba também ocorre em outros

biomas, e a supressão do inciso III do art. 2º e do art. 4º, além de outras alterações

pontuais. Essa supressão não trará prejuízo, pois o seu teor já consta na legislação

vigente. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apresentou o

Substitutivo nº 1, que acolhe essas sugestões e promove adequações técnica.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial propôs estender o escopo do

projeto a cultura de todas as palmeiras oleaginosas, consubstanciando-o no
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Substitutivo nº 2, que acolhemos e que contempla o conteúdo do Substitutivo nº 1.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno, qual seja, analisar a repercussão

financeira das proposições, entendemos que o projeto não encontra óbice a sua

tramitação.

A proposição institui política pública e estabelece diretrizes. Posteriormente, ela

poderá dar origem a um programa, quando haverá quantificação de metas físicas e

definição de dotação orçamentária. Esta deverá ser compatibilizada com as demais

receitas e despesas, preservando o equilíbrio orçamentário.

Teremos a oportunidade de fazer essa análise quando da tramitação das propostas

orçamentárias. “A priori”, não vislumbramos óbice à implementação da política pública

em tela, em especial porque ela pode ser feita gradualmente, de acordo com as

disponibilidades. Ademais, o seu valor seria pequeno, “vis-a-vis” a magnitude do

orçamento do Estado, da ordem de R$45.000.000.000,00. Entendemos que se

encontrará sem dificuldade fonte para cobertura das despesas e que elas serão

facilmente incorporadas à lei dos meios.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.333/2008, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, e pela prejudicialidade do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Lafayette de Andrada - Adelmo

Carneiro Leão - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.525/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 2.525/2008 determina o

pagamento de indenização à vítima de tortura praticada por agente público do

Estado.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e
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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

Direitos Humanos, que opinou pela aprovação da matéria com a emenda da

Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer, em cumprimento do disposto no art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe determina o pagamento de indenização à vítima de

tortura praticada por agente público do Estado. O autor, em sua justificação, alega

que a prática do crime de tortura e a constância de suas ocorrências estão

estreitamente ligadas a resquícios do regime autoritário instaurado no País em 1964,

sendo relevante a adoção de uma lei estadual com vistas a estender a proteção

jurídica conferida à coletividade.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à tramitação da matéria e apresentou a Emenda nº 1 com vistas a

incluir os casos de tortura seguida de morte, que eram excetuados da proposição,

excluir o patamar superior para os casos de invalidez permanente e instituir uma

pensão mensal nesses casos. Além disso, a emenda proposta modificou o parâmetro

utilizado para o pagamento das indenizações, de “reais” para “Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais – Ufemgs –”, com vistas a evitar a defasagem dos valores

fixados, e estabeleceu critérios para a concessão dos benefícios.

Em relação ao mérito da matéria, a Comissão de Direitos Humanos opinou pela

aprovação do projeto de lei na forma proposta pela Comissão de Constituição e

Justiça. A Comissão destacou que não é possível estipular um valor monetário que

compense os danos provocados pela tortura, mas o projeto é meritório pelo fato de

obrigar o Estado a reconhecer, ainda que simbolicamente, os erros graves cometidos

por seus agentes.

No que concerne à competência desta Comissão para proceder à análise da

repercussão orçamentária e financeira da proposição, ressalte-se que não é possível

calcular o valor dos recursos financeiros necessários ao pagamento das

indenizações, visto que se desconhece o número de pessoas que foram vítimas de
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tortura praticada por agente público no Estado. Dessa forma, tal estimativa somente

poderá ser feita na medida em que forem apresentadas as demandas decorrentes de

condenação de agente público do Estado em decisão judicial transitada em julgado.

Quanto ao aspecto orçamentário, já existe ação específica – Ação 4697 – para

atender à indenização a vítimas de tortura na Lei nº 18.693, de 2010 – Lei

Orçamentária para o exercício de 2010. Para o ano de 2011, a ação permanece no

Projeto de Lei nº 4.895, de 2010. Entretanto, é necessário alterar a finalidade de tal

ação, uma vez que esta se restringe a indenizações às vítimas de tortura do período

da ditadura militar, devendo-se estender a finalidade da referida ação para qualquer

tipo de tortura praticada por agente público.

No que diz respeito à emenda apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, acatamos as modificações propostas, porém tal emenda estabelece a

obrigatoriedade do pagamento de pensão mensal nos casos em que a tortura tenha

acarretado invalidez permanente da vítima ou a sua morte. Nesse caso, por se tratar

de despesa obrigatória de caráter continuado, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige

a estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que entrará em

vigor e nos dois subsequentes, demonstrativo da origem dos recursos para seu

custeio e comprovação de que a despesa não afetará as metas de resultados fiscais,

devendo seus efeitos financeiros serem compensados por aumento permanente da

receita ou por redução permanente da despesa. Assim, recomendamos a retomada

da proposta original para que sejam pagos somente os valores referentes às

indenizações, o que fazemos por meio do Substitutivo nº 1, redigido ao final deste

parecer.

Destacamos que outras alterações foram necessárias a fim de se aperfeiçoar o

projeto de lei em análise. Retiraram-se os termos “decorrente de processo instaurado

por denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual” do “caput” do art. 1º da

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, por serem um

detalhamento desnecessário do ponto de vista da técnica legislativa, que prima pela

concisão.

Além disso, com vistas a diferenciar a ementa do substitutivo que apresentamos da

ementa da Lei nº 13.187, de 1999, esta foi alterada para especificar a situação a que
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se refere. Outra alteração que propomos tem por finalidade possibilitar que sejam

contemplados eventuais beneficiários que perderam o prazo para ingressar com o

requerimento de indenização por danos sofridos em decorrência da prática de tortura

durante o período da ditadura militar, acrescentando-se artigo a fim de reabrir o prazo

para apresentação do requerimento de indenização, previsto no § 1º do art. 1º da Lei

nº 13.187, de 1999.

Tendo em vista as considerações feitas, apresentamos ao final deste parecer o

Substitutivo nº 1, de modo a viabilizar as alterações propostas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.525/2008 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos, e pela rejeição da Emenda nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Determina o pagamento de indenização à vítima de tortura praticada por agente

público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado pagará indenização à vítima de tortura praticada por seus

agentes condenados em decisão judicial transitada em julgado referente a qualquer

das condutas delituosas tipificadas nos dispositivos da Lei Federal nº 9.455, de 7 de

abril de 1997, observados os seguintes limites:

I – no mínimo, 2.500 Ufemgs (duas mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) e, no máximo, 5.000 (cinco mil) Ufemgs, nos casos em que a tortura

houver acarretado lesão corporal de qualquer natureza;

II – no mínimo, 5.001 (cinco mil e uma) Ufemgs e, no máximo, 10.000 (dez mil)

Ufemgs, nos casos em que a tortura houver acarretado invalidez parcial;

III – no mínimo, 40.000 (quarenta mil) Ufemgs, nos casos em que a tortura houver

acarretado invalidez permanente;

IV – no mínimo, 50.000 (cinquenta mil) Ufemgs, nos casos em que a tortura houver

acarretado a morte da vítima, na seguinte ordem:

a) aos descendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro(a)

sobrevivente;
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b) aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro(a)

sobrevivente;

c) ao cônjuge ou companheiro(a) sobrevivente.

§ 1º – Na fixação do valor da indenização nas hipóteses previstas nos incisos III e

IV, serão considerados, segundo um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a

idade da vítima, sua condição socioeconômica e seu padrão remuneratório, entre

outras peculiaridades do caso concreto.

§ 2º – Os valores da indenização de que trata este artigo serão pagos em parcela

única.

Art. 2º – A indenização a que se refere esta lei só poderá ser paga se requerida

pela vítima, por seu representante com poderes específicos ou por seu sucessor

legal, no prazo de noventa dias a contar da expedição da certidão judicial do trânsito

em julgado do processo que tiver culminado com a condenação do agente estadual e

no qual figurar a identificação da vítima requerente.

Parágrafo único – Para que haja o pagamento da indenização, a vítima, por seu

representante com poderes específicos ou pelo sucessor legal, assinará termo em

que reconheça a plena reparação material por parte do Estado em razão das lesões

resultantes da tortura praticada.

Art. 3º – A decisão sobre o pagamento da indenização instituída por esta lei será de

responsabilidade do Conselho Estadual de Direitos Humanos e terá caráter

irrecorrível.

Parágrafo único – Se o valor da indenização, a ser fixado pelo Conselho a que se

refere o “caput”, exceder a disponibilidade orçamentária, haverá determinação da

inclusão do valor necessário na proposta orçamentária do exercício subsequente.

Art. 4º – O prazo a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 13.187, de 20 de janeiro

de 1999, fica reaberto no período compreendido entre a data da publicação desta lei

e 30 de abril de 2011.

Art. 5º – A ementa da Lei nº 13.187, de 20 de janeiro de 1999, passa a ser:

“Determina o pagamento de indenização à vítima de tortura praticada por agente do

Estado em razão de participação em atividades políticas, no período que especifica.”.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.771/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem nº 498/2010, o projeto de lei em epígrafe “institui, no âmbito da

Advocacia-Geral do Estado – AGE –, o Programa de Residência Jurídica”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/7/2010, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 102, III, “a”,

combinado com o art. 192 do Regimento Interno.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em análise de mérito a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação

da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Consti tuição e Justiça, com as Emendas

n°s 1 e 2, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer, em obediência ao art.

188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende instituir o Programa de Residência Jurídica –

PRJ - no âmbito da Advocacia-Geral do Estado – AGE. O PRJ visa a proporcionar a

bacharéis em Direito o conhecimento prático das atividades jurídicas exercidas na

AGE e nos órgãos a ela tecnicamente subordinados por meio de treinamento em

serviço realizado mediante aulas e orientações práticas oferecidas aos residentes

pelos titulares dos cargos pertencentes aos órgãos e carreiras jurídicas do Estado. Os

residentes deverão ser bacharéis em Direito e serão admitidos mediante processo

seletivo público, recebendo uma bolsa-auxílio, que, na forma proposta, corresponderá

a R$1.500,00, podendo permanecer no PRJ por até dois anos. Ainda conforme o
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projeto, o PRJ será administrado pelo Centro de Estudos Celso Barbi Filho, órgão da

AGE, ou, mediante convênio, por outra instituição assemelhada. O número de vagas

poderá ser de até 20% do quadro de cargos de provimento efetivo de Procurador do

Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça considerou que muitos dos detalhamentos da

proposição original tratam de matérias de regulamento, aconselhando a exclusão de

alguns dispositivos. Ademais, asseverou que a vinculação do programa não pode ser

ao Centro de Estudos Celso Barbi Filho, uma vez que este está previsto apenas em

resolução interna, não sendo parte da estrutura da AGE. A Comissão opinou que a

simples previsão de que o Programa de Residência Jurídica será gerido pela AGE se

mostra mais adequada ao ordenamento jurídico. Também a menção ao convênio com

outras instituições foi considerada desnecessária, uma vez que o Poder Executivo

não necessita de autorização para realizar convênio. Por último a Comissão

comentou, quando à possibilidade de prorrogação da permanência do residente, que

a carga horária de um curso, e a sua duração são matérias a serem previstas no

edital do processo seletivo. Quanto a isso, asseverou que “o planejamento de um

curso pressupõe um período determinado para que o conhecimento pretendido seja

repassado, não admitindo renovações; afinal, não se trata de um contrato de trabalho,

e sim de uma residência jurídica.”. Assim, de modo a fazer os aperfeiçoamentos

apontados, a Comissão apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Administração Pública manifestou apoio ao projeto, que considerou

meritório, e às modificações jurídicas e de técnica legislativa realizadas pela

Comissão de Constituição e Justiça por meio do Substitutivo nº 1. Não obstante,

propôs as Emendas nºs 1 e 2. A Emenda n° 1 altera o s arts. 4° e 5° do substitutivo,

para dar mais clareza à redação e para recolocar o dispositivo da proposição original

que determina a duração máxima de dois anos do PRJ, uma vez que a Comissão

entendeu que o limite é necessário para que o Programa não se estenda por tempo

demasiado, conferindo a outros interessados oportunidade de participação. A

Emenda n° 2 prevê a participação da Ordem dos Advog ados do Brasil - Seção Minas

Gerais – OAB-MG – no processo seletivo, constituído de prova escrita, para a

admissão de residentes no PRJ.
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Passemos agora à análise que cabe a esta Comissão. O Substitutivo n° 1, em seu

art. 5°, dispõe:

“Art. 5º – O número de residentes será de até 20% (vinte por cento) do quadro de

cargos de provimento efetivo de Procurador do Estado, a eles será paga uma bolsa-

auxílio mensal, no valor de 750 (setecentos e cinquenta) Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais – Ufemgs –, e a sua admissão será por período determinado, não se

admitindo a sua prorrogação.”

Sendo 465 o número de cargos de Procurador do Estado junto à AGE, o projeto

gera a possibilidade de existência de até 93 vagas de residência jurídica, que

poderão ser criadas na conformidade e no período determinado em edital. Por outro

lado, sendo o valor, em reais, da Ufemg, conforme determinado pela Secretaria de

Estado de Fazenda no corrente ano, correspondente a R$1,9991, isso totaliza uma

bolsa-auxílio, em valores atuais, de R$1.499,32 por residente. Assim, o projeto

acarreta a criação, em valores atuais, de despesas de R$139.437,23 mensais, o que

gera um impacto orçamentário de R$1.673.246,70 em 12 meses.

Conforme a LRF determina em seu art. 16, a criação, a expansão ou o

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa serão

acompanhados de: I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; II - declaração do ordenador da

despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei

Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

Por meio de ofício publicado no Diário do Legislativo de 15/7/2010, a Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão informou o impacto decorrente do projeto no valor

de R$1.674.000,00 em um exercício. Ressaltamos, portanto, que a proposição gera

impacto financeiro, e os recursos necessários deverão ser consignados como

despesa orçamentária do Estado no Projeto de Lei n° 4.895/2010, em tramitação

nesta Casa, 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 2011, em atendimento à Constituição da República e às

exigências da LRF e da Lei Federal n° 4.320, de 196 4.
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De modo a incorporar as Emendas n°s 1 e 2, da Comis são de Administração

Pública, ao Substitutivo n° 1 da Comissão de Consti tuição e Justiça, apresentamos o

Substitutivo n° 2.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.771/2010,

no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 2, a segui r apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, o Programa de

Residência Jurídica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Programa de Residência Jurídica - PRJ, no âmbito da

Advocacia-Geral do Estado – AGE.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 2º – O PRJ objetiva proporcionar a bacharéis em Direito o conhecimento das

atividades jurídicas exercidas na AGE e nos demais órgãos a ela tecnicamente

subordinados.

Art. 3º – A residência jurídica, caracterizada por treinamento em serviço, e

compreendendo aulas teóricas e atividades práticas, será gerida pela AGE.

Parágrafo único – As atividades práticas dos residentes serão orientadas pelos

titulares dos cargos pertencentes aos órgãos e às carreiras jurídicas do Estado.

Art. 4º – Os residentes serão admitidos mediante processo seletivo público, com a

participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais – OAB-MG –,

constituído de prova escrita e regido por edital publicado no diário oficial do Estado,

no qual constarão o número de vagas oferecidas, o conteúdo programático das

disciplinas exigidas e a carga horária da residência jurídica.

§ 1º – Para inscrição no processo seletivo a que se refere o “caput” deste artigo, o

candidato deverá comprovar a conclusão do curso de bacharelado em Direito em

instituição de ensino superior credenciada pelo órgão competente.

§ 2º – A admissão do residente no PRJ será por período determinado, não superior

a dois anos, não admitida a prorrogação.

§ 3º – O servidor titular de cargo efetivo ou detentor de função pública estadual do
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Poder Executivo somente será admitido no PRJ com anuência expressa do titular da

Secretaria de Estado ou entidade autônoma a que pertença a sua unidade de

exercício e se houver compatibilidade de horário, não ficando desobrigado de suas

atribuições funcionais.

Art. 5º – O número de residentes admitidos no PRJ será de até 20% (vinte por

cento) do total de cargos do quadro de provimento efetivo de Procurador do Estado, e

a eles será paga uma bolsa-auxílio mensal no valor de 750 (setecentas e cinquenta)

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs.

Parágrafo único – Na hipótese de extinção do PRJ ou de desligamento do

residente, este receberá a bolsa-auxílio, proporcionalmente, até a data fixada para o

encerramento das atividades ou até a data do desligamento, respectivamente.

Art. 6º – O residente não poderá exercer atividades privativas dos Procuradores do

Estado e as de outros titulares de cargos públicos da área jurídica, sendo-lhe vedado

praticar atos que vinculem a administração pública.

Art. 7º – A residência jurídica não cria vínculo empregatício entre o residente e a

administração pública.

Art. 8º – A unidade de exercício e os horários destinados ao desempenho das

atividades práticas dos residentes serão fixados na forma de regulamento.

Art. 9º – Obterá o Certificado de Residência Jurídica, emitido pela AGE, o residente

que, ao final do curso, tiver frequência regular e alcançar o aproveitamento mínimo

exigido na avaliação de desempenho.

Parágrafo único – A periodicidade e os critérios da avaliação de desempenho e a

frequência mínima exigida serão estabelecidos em regulamento.

Art. 10 – Será desligado do PRJ o residente que:

I – tiver desempenho insuficiente apurado em avaliação de desempenho;

II – tiver conduta incompatível com o zelo e a disciplina;

III – praticar ato contrário a normas legais e regulamentares ou deixar de cumpri-

las; ou

IV – não tiver a frequência regular exigida.

Parágrafo único – Cabe ao regulamento dispor sobre os critérios para desligamento

do residente do PRJ, bem como sobre os procedimentos destinados a apurar as
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causas do desligamento.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio (voto contrário)

- Adelmo Carneiro Leão (voto contrário) - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.923/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe “declara

patrimônio cultural do Estado o queijo artesanal do planalto de Poços de Caldas e dá

outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura, para receber parecer, nos termos

do art. 102, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento declara patrimônio cultural do Estado o queijo

artesanal do planalto de Poços de Caldas, cabendo ao Poder Executivo a adoção das

medidas necessárias para o seu registro.

Temos a esclarecer que a Constituição da República, em seu art. 216, determina

que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,

passando, em seguida, a enumerar, à guisa de exemplificação, alguns bens aos

quais se aplica esse conceito.

Estabelece, ainda, no § 1o do citado artigo, que o poder público, com a colaboração

da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de

inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de

acautelamento e preservação.

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa matéria, a
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Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece que é competência

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção de

documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, dos

monumentos, das paisagens naturais notáveis e dos sítios arqueológicos. O art. 24,

inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal

competência para legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico.

A Lei Delegada nº 81, de 29/1/2003, ao dispor sobre a estrutura básica do Instituto

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG –, dispõe

que o instituto tem por finalidade pesquisar, proteger e promover o patrimônio cultural

do Estado de Minas Gerais. Determina, no parágrafo único do seu art. 2º, que as

competências que detalham a finalidade do instituto serão estabelecidas em decreto.

O Decreto nº 44.780, de 16/4/2008, contém o estatuto do Iepha-MG. Com

fundamento no art. 2º da referida lei delegada, o decreto dispõe, no seu art. 2º, que

ao Instituto compete promover a adoção de medidas administrativas para a

conservação e a proteção do patrimônio cultural, por meio de tombamento e de

outras formas de acautelamento. Entre tais medidas, o art. 3º do decreto destaca o

inventário, com a identificação dos bens culturais. Determina que, para a execução da

identificação dos bens culturais, devem ser utilizados critérios técnicos de natureza

histórica, artística, sociológica, antropológica e ecológica, que lhe possibilitem

fornecer suporte a ações administrativas e legais de competência do poder público. O

artigo destaca também o registro de bens culturais de natureza imaterial ou

intangível, realizado de acordo com o Decreto nº 42.505, de 15/4/2002. Por sua vez,

este último instituiu as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou

intangível que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais. Dispõe, em seu art. 1º,

§ 1º, que o registro de um bem imaterial se dá com a sua inscrição em um dos quatro

Livros de Registro, a saber: o Livro dos Saberes, onde são inscritos os

conhecimentos e os modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; o

Livro das Celebrações, onde são inscritos os rituais e as festas que marcam a

vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas

sociais; o Livro das Formas de Expressão, onde são inscritas as manifestações
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literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o Livro dos Lugares, onde são

inscritos mercados, feiras, santuários, praças e outros espaços nos quais se

concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.

A Lei Delegada nº 170, de 25/1/2007, dispõe, no seu art. 2º, que compete ao

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – Conep – decidir sobre o registro de bens,

determinando a sua inscrição no respectivo livro. O Conep é um órgão colegiado de

natureza deliberativa, subordinado à Secretaria de Estado de Cultura, ao qual

compete deliberar sobre diretrizes, políticas e outras medidas correlatas à defesa e à

preservação do patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. Por força do Decreto

nº 44.780, de 2008, o Iepha-MG presta ao Conep apoio técnico, científico e

operacional para a formulação e a execução da política de preservação, promoção e

proteção do patrimônio cultural.

O Conep é composto por membros natos e por membros designados. São os

primeiros o Secretário de Estado de Cultura, que é seu Presidente, e o Presidente do

Iepha-MG, que é seu Secretário Executivo. Entre os membros designados, devemos

registrar que há um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais.

Ressaltamos, ainda, que o registro difere do instituto do tombamento, uma vez que

visa à preservação da memória de determinado bem imaterial. O tombamento,

regulado pelo Decreto-Lei nº 25, de 1937, é uma das modalidades de restrição do

Estado sobre a propriedade privada, podendo ter como objeto bens móveis, imóveis,

materiais e imateriais, que serão inscritos nos Livros do Tombo.

Dessa forma, como o Estado tem competência para tratar da matéria e o registro de

bens tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade,

propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais,

entendemos que a proposição em análise deve prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 4.923/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito Alves - Délio
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Malheiros - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.958/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe cria grupos

locais de prevenção e combate a acidentes e catástrofes nos Municípios do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 28/10/2010, o projeto foi distribuído às

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

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do

Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento visa a criar grupos de combate e prevenção de acidentes

e catástrofes nos Municípios do Estado, com o objetivo de educar a população das

áreas urbanas para o enfrentamento de desastres.

Segundo consta na justificação do projeto, “o treinamento dos membros dos grupos

deverá ser oferecido pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Cruz Vermelha e

Defesa Civil, entre outros órgãos. Os grupos poderão também firmar parcerias com

empresas privadas, organizações não governamentais e entidades estrangeiras a fim

de desenvolver suas atividades”.

Não obstante a preocupação do parlamentar com a segurança pública e a

prevenção de acidentes no território do Estado, a matéria contém vício insanável de

constitucionalidade, conforme demonstraremos ao longo desta fundamentação.

Inicialmente, o projeto é omisso quanto à natureza do grupo que se pretende criar,

pois não está claro se se trata de órgão público do Poder Executivo, especialmente

do Corpo de Bombeiros Militar, ou de uma simples aglomeração de voluntários que

receberão o apoio necessário deste órgão de segurança pública para a prevenção e o

combate de acidentes. Se a tese prevalecente for a primeira, o assunto versa sobre

organização e estruturação de órgãos da administração direta do Poder Executivo,
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pois o Corpo de Bombeiros Militar é órgão autônomo subordinado diretamente ao

Governador do Estado, a quem compete a iniciativa para dispor sobre a matéria, seja

por meio de lei, seja mediante decreto. Nesse ponto, a proposição contraria o art. 66,

III, “f”, da Carta mineira, o qual assegura ao Chefe do Executivo – e apenas a ele –

essa prerrogativa legal. Ademais, o projeto choca-se com o disposto no art. 161, I, da

citada Carta política, o qual veda explicitamente “o início de programa ou projeto não

incluídos na Lei Orçamentária Anual”. Isso porque a criação desses grupos locais tem

implicações financeiras e requer, para a sua validade, previsão orçamentária, pois

assemelham-se a um programa permanente de prevenção e combate a acidentes,

assunto de feição nitidamente administrativa, que dispensa o procedimento legislativo

propriamente dito.

Pode-se partir da premissa, ainda, de que tais grupos de prevenção sejam

instituídos por ato específico do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar,

por se tratar de grupos de trabalho sujeitos ao disciplinamento interno do dirigente da

corporação. Nesse caso, a matéria refoge à competência desta Casa Legislativa,

visto que envolve medidas administrativas no âmbito interno da mencionada

instituição.

Por outro lado, se tais grupos já existem na qualidade de organizações privadas

não integrantes do aparelho burocrático estatal, essas entidades não necessitam de

autorização legislativa para firmarem convênios ou contratos com a Polícia Militar ou

o Corpo de Bombeiros Militar, pois trata-se de uma decorrência natural da

personalidade jurídica.

Vê-se, portanto, que o projeto em exame não tem fundamento constitucional por

invadir a esfera de atribuições privativas do Poder Executivo, contrariando as

diretrizes básicas atinentes à iniciativa legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.958/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Delvito Alves - Gilberto

Abramo - Ademir Lucas.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.017/2010

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 20/11/2010 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 jurídico, constitucional e legal, nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 5.017/2010 tem como finalidade aprovar a alienação de

três lotes de terras devolutas, sendo um situado na Fazenda Córrego da Lapa, no

Município de Araçuaí, e dois na Fazenda Atoleiro, no Município de Rio Pardo de

Minas, todos com área entre 100 e 250 hectares.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, compete à Assembleia

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 a 500 e 2.000m², respectivamente;

a alienação ou a concessão prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado

em lei; a concessão gratuita de área rural inferior a 50 hectares a quem cumpra os

requisitos constitucionais; a legitimação de terra devoluta rural com área de até 250

hectares, acordada em ação judicial discriminatória, cumprida sua função social, nos

termos do art. 186 da Constituição Federal, e devolução, pelo ocupante, da área

remanescente; e a alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas rurais

com área de até 100 hectares.

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 250 hectares, a quem
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torná-la economicamente produtiva e comprovar sua vinculação pessoal com ela.

No exame dos processos enviados pelo Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais – Iter –, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial verificou que os

relacionados no projeto de resolução em análise não se enquadram entre as citadas

ressalvas constitucionais, devendo, assim, tais alienações serem previamente

aprovadas por esta Casa.

Ademais, tal concessão de domínio será efetivada por compra preferencial, tendo

por fundamento o citado § 6º do art. 247 da Constituição Estadual e o § 3º do art. 30

da Lei nº 11.020, de 1993, com a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996.

Ressalte-se que os três processos apresentados pelo Iter atendem aos requisitos

previstos nessas normas.

Portanto, a legitimação de que trata a proposição em tela encontra-se em estreita

conformidade com o que dispõe a legislação vigente, não havendo impedimento à

sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

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

do Projeto de Resolução nº 5.017/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto Abramo - Délio

Malheiros - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.035/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 5.035/2010 “Dispõe sobre

a prorrogação da redução de jornada de trabalho prevista no art. 8º da Lei nº 18.710,

de 7 de janeiro de 2010”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/12/2010, foi a proposta distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Compete a esta Comissão examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a

legalidade da proposta, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
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O art. 8º da Lei nº 18.710, de 7/1/2010, permite que o Poder Executivo, atendendo

à conveniência do serviço público, no ano de 2010 e nos termos de regulamento,

reduza em até 25% a jornada de trabalho dos servidores que venham a desempenhar

suas funções na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.

A proposta em epígrafe tenciona prorrogar tal prazo até 30/6/2011, sendo que o seu

art. 2º admite a renovação da prorrogação por igual período, uma única vez.

Do ponto de vista jurídico formal, não há óbice à tramitação da proposta. A iniciativa

é privativa do Governador do Estado, à luz do que dispõe o art. 66 da Constituição do

Estado, e a matéria encontra-se adstrita ao âmbito de competência legislativa

estadual, já que versa sobre a organização da administração pública estadual, caso

em que, em respeito ao princípio da autonomia política e administrativa das unidades

federadas, a competência passa a ser de cada ente político da Federação (art. 18 da

Constituição da República).

Quanto ao conteúdo, a medida não desafia nenhuma das normas e princípios

constitucionais atinentes à atividade da administração pública. Trata-se de

providência de cunho político-administrativo que deve passar pelo crivo do Poder

Legislativo para que ganhe a necessária legitimidade, conforme dispõe o “caput” do

art. 37 da Lei Maior, ao estatuir o princípio da legalidade como um dos pilares que

sustentam a organização da administração pública brasileira, em qualquer nível de

governo.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.035/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Ademir

Lucas - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.035/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 5.035/2010 “dispõe sobre

a prorrogação da redução de jornada de trabalho prevista no art. 8º da Lei nº 18.710,
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de 7 de janeiro de 2010”.

A proposta foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, examinar o mérito da

proposta.

Fundamentação

O art. 8º da Lei nº 18.710, de 7/1/2010, autoriza o Poder Executivo, por razões de

conveniência do serviço público, que, no ano de 2010 e nos termos de regulamento,

reduza em até 25% a jornada de trabalho dos servidores que venham a desempenhar

suas funções na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.

Já a proposta em exame visa a prorrogar tal prazo até 30/6/2011. O art. 2º, por sua

vez, admite a renovação da prorrogação por igual período, uma única vez.

Ao examinar os aspectos jurídicos, a Comissão de Constituição e Justiça, em seu

parecer para o 1º turno, constatou que não há óbice à tramitação da proposta, pois a

iniciativa é privativa do Governador do Estado, à luz do que dispõe o art. 66 da

Constituição do Estado, e a matéria encontra-se no raio de competência legislativa

estadual. Ademais, observou que a medida não desafia nenhuma das normas e dos

princípios constitucionais relativos à atividade da administração pública.

No mérito, o resultado é o mesmo. A proposta é válida e merece prosperar, já que

não traz nenhum inconveniente de ordem administrativa. Destacam-se dois aspectos.

Primeiramente, prorroga-se a vigência de medida que já vem sendo adotada e que

contou com o respaldo desta Casa Legislativa. Além disso, digna de nota é a

prudência adotada pelo Governo do Estado. A redução de jornada não tem sido

adotada por tempo indeterminado, mas dentro do período necessário para a

avaliação das providências definitivas que serão mais adequadas ao atendimento do

interesse público, com respeito à dignidade do servidor.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.035/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco

- Luiz Humberto Carneiro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.037/2010

(NOVA REDAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 138, § 1º DO REGIMENTO INTERNO)

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe institui

a Gratificação Especial Complementar – GEC –, a ser paga pela atividade de chefia

exercida pelos servidores efetivos ocupantes dos cargos de Oficial de Apoio Judicial

da classe B e de Técnico de Apoio Judicial, titulares ou substitutos.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/12/2010, foi o projeto distribuído às

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

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, I, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, analisar a matéria quanto ao seu mérito.

Fundamentação

A proposição em análise institui a Gratificação Especial Complementar – GEC –, a

ser paga para os servidores efetivos ocupantes dos cargos de Oficial de Apoio

Judicial da classe B e de Técnico de Apoio Judicial, titulares ou substitutos, no

exercício de atividade de chefia. A gratificação corresponderá a 5% do valor do

primeiro padrão de vencimento da classe B da carreira de Oficial de Apoio Judicial,

PJ-70.

Tal gratificação não se incorporará, para nenhum efeito, à remuneração do servidor

nem constituirá base de cálculo de qualquer vantagem remuneratória, salvo as

decorrentes de gratificação natalina e de adicional de férias.

Prevê ainda o projeto que o pagamento da GEC será regulamentado por resolução

da Corte Superior do Tribunal de Justiça e está condicionado à existência de recursos

orçamentários e financeiros e ao atendimento das normas contidas na Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria e forneceu dados sobre a

legislação que prevê os cargos cujos servidores serão beneficiados pelo pagamento
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da gratificação. A base de cálculo para o seu valor é o PJ-70, previsto no Anexo X da

Lei nº 13.467, de 12/1/2000. Já o valor do PJ-01 é de R$813,40, nos termos do art. 1º

da Lei nº 18.025, de 9/1/2009. Dessa forma, o valor da gratificação corresponde a

R$370,97.

É importante destacar que, nos termos do projeto, a GEC será conferida ao

servidores das carreiras mencionadas que estiverem no exercício de atividade de

chefia e não ao exercício de cargo em comissão.

Salientamos que se trata de medida que beneficia o servidor do Poder Judiciário do

Estado por meio de um estímulo positivo para o desenvolvimento de atividades de

chefia, o que, certamente, resultará em maior eficiência do seu trabalho. Assim,

consideramos meritória a proposta, que vai ao encontro dos princípios norteadores da

administração pública.

Acolhemos, todavia, neste parecer as propostas de emenda, apresentada pelo

Deputado Délio Malheiros e aprovadas por esta Comissão. A primeira altera o valor

da GEC para 20%, incidente sobre o valor do PJ 77 da Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. Já a segunda proposta

de emenda garante que o servidor que já está em substituição dos cargos de que

trata o presente projeto de lei não sofrerá perda remuneratória com a instituição da

GEC. Entendemos que tais propostas revestem-se de mérito que tornam mais justa a

situação dos servidores da primeira instância beneficiados com a instituição da GEC.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.037/2010,

com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – ( ... )

Parágrafo único – O valor da Gratificação Especial Complementar corresponderá ao

percentual de 20 % (vinte por cento), incidente sobre o valor do PJ 77 da Tabela de

Escalonamento Vertical de Vencimentos, constante do item “b” do Anexo X da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000.”.

EMENDA Nº 2
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Acrescente-se ao art. 3º o seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único a § 1º:

“ Art. 3º – (...)

§ 2º – A implementação da Gratificação Especial Complementar ora instituída não

resultará na diminuição de valores percebidos atualmente pelos titulares dos cargos

de Oficial de Apoio Judicial, a título de substituição dos cargos de Técnico de Apoio

Judicial e de Oficial de Apoio Judicial, classe B.”.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Antônio Júlio - Adelmo

Carneiro Leão - Inácio Franco - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.038/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, dispõe

sobre a concessão de adicional de periculosidade aos ocupantes dos cargos que

menciona.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que,

em análise de mérito, opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, de sua

autoria.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por objetivo conceder adicional de periculosidade aos servidores

que exercem as funções dos seguintes cargos integrantes do quadro de servidores

da Justiça de primeiro grau: Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de Justiça

Avaliador e Comissário da Infância e da Juventude; e Técnico Judiciário, das

especialidades de Assistente Social Judicial, Oficial de Justiça Avaliador III e IV e

Psicólogo Judicial.
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O pagamento do referido adicional de periculosidade já se encontra previsto no art.

13 da Lei nº 10.856, de 1992. Conforme o referido artigo, o adicional é devido “ao

servidor que trabalhe habitualmente com risco de vida, no percentual de até 40%

(quarenta por cento), incidindo sobre o vencimento do respectivo padrão”.

Por meio do ofício que encaminha a proposição, o Presidente do Tribunal de Justiça

assevera que a medida em análise visa substituir o Projeto de Lei nº 3.797/2009,

anteriormente encaminhado a esta Casa. A substituição se faz necessária em função

das emendas apresentadas ao projeto, que resultaram em um custo anual estimado

de R$76.000.000,00, para cujo pagamento não haveria margem orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a tramitação do projeto, haja vista que ele observa a regra de

reserva de iniciativa do processo legislativo prevista no art. 66, inciso IV, da

Constituição do Estado.

Todavia, em razão do princípio da consolidação das leis, que orienta o processo

legislativo, e em obediência às normas previstas na Lei Complementar nº 78, de

2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do

Estado, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,

alterando o texto do art. 13 da Lei nº 10.856, de 5/8/92, que já trata do assunto em

estudo.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública considerou que a

proposta é meritória, visto que, além de estar em sintonia com as diretrizes previstas

na Constituição do Estado que tratam da valorização e profissionalização do servidor

público, dignifica a função pública e o servidor público.

Com vistas ao aprimoramento da proposição, a Comissão de Administração Pública

apresentou o Substitutivo nº 2, que assegura a concessão do adicional de

periculosidade aos servidores que exercem as funções em cargos integrantes do

Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira

Instância. Além disso, o substitutivo em referência trata do adicional de insalubridade

previsto no art. 12 da Lei nº 10.856, de 5/8/92, alterando a base de cálculo daquele

adicional para o valor do primeiro padrão da classe inicial da carreira de Técnico

Judiciário.



____________________________________________________________________________
634

No que concerne à competência desta Comissão para proceder à análise da

repercussão orçamentária e financeira da proposição, ressaltamos que a

implementação da medida proposta implica aumento das despesas com pessoal para

o erário.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, em seu art. 20, II, “b”, dispõe que a

despesa total com pessoal do Poder Judiciário, na qual se incluem as despesas do

Tribunal de Justiça do Estado, 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 5,40%, 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.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o Presidente do Tribunal de Justiça

encaminhou a esta Casa ofício com informações acerca do impacto financeiro do

projeto em tela. De acordo com o documento, o implemento da proposição irá gerar

um gasto anual estimado em R$15.280.951,31.

De acordo com dados extraídos do Armazém do Sistema Integrado de

Administração Financeira - Siafi -, as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça do

Estado e do Tribunal de Justiça Militar, considerando outubro como mês de

referência, representam 5,02% da RCL, estando, portanto, dentro dos limites legais.

Adicionando-se o valor do impacto financeiro para o exercício de 2011, que, conforme

ofício encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, corresponde a

R$15.280.951,31, ainda obtém-se valor inferior ao limite prudencial.

É necessário destacar que a proposição ora em análise atende ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração a autorização específica na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, uma vez que o art. 15 da Lei n° 19.0 99, de 2010, que dispõe sobre as

diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2011, contempla

a citada autorização.

Ressaltamos, ainda, que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da
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República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.038/2010 no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Administração

Pública.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Duarte Bechir - Inácio Franco - Tiago

Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.038/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Tribunal de Justiça, por seu Presidente, encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei

nº 5.038/2010, que “dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos

ocupantes dos cargos que menciona”.

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

O projeto vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposição em estudo pretende conceder adicional de periculosidade aos

ocupantes dos cargos que menciona.

O pagamento do referido adicional de periculosidade já se encontra previsto no art.

13 da Lei nº 10.856, de 5/8/92. Na forma da legislação vigente, ele é devido “ao

servidor que trabalhe habitualmente com risco de vida, no percentual de até 40%

(quarenta por cento), incidindo sobre o vencimento do respectivo padrão”.

O projeto de lei em estudo inova ao conceder o adicional de periculosidade “aos

servidores que exercem as funções dos seguintes cargos integrantes do quadro de

servidores da Justiça de primeiro grau: Oficial Judiciário, das especialidade de Oficial

de Justiça Avaliador e de Comissário da Infância e da Juventude; Técnico Judiciário,

das especialidades de Assistente Social Judicial, Oficial de Justiça Avaliador III e IV e
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Psicólogo Judicial.

Assim, o adicional de periculosidade será devido ao servidor que ocupe um dos

cargos previstos expressamente na lei. Já não será necessária a caracterização do

exercício de trabalho habitual com risco de vida. Bastará a titularidade de um dos

cargos previstos na lei.

O valor do adicional corresponderá ao percentual de 40% incidente sobre o valor do

PJ-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item “b” do

Anexo X da Lei nº 13.467, de 12/1/2000.

Nos termos da Lei nº 18.976, de 29/6/2010, o valor do PJ-01 constante no item “b”

do Anexo X da Lei nº 13.467, de 2000, corresponde a R$813,40. Desse modo, o valor

do adicional passará a ser de R$325,36.

O adicional de periculosidade consiste em parcela contraprestativa suplementar

devida ao servidor em razão de exercício do trabalho em circunstância considerada

perigosa. Nos termos do projeto, ele não se incorporará, para nenhum efeito, à

remuneração do servidor, nem constituirá base para o cálculo de nenhuma vantagem

remuneratória, salvo as decorrentes de gratificação natalina e de adicional de férias.

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.

Somos, portanto, favoráveis à sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, pelos motivos apresentados no

parecer por ela emitido. É mister considerar, entretanto, que o projeto de lei

encaminhado a esta Casa pretende conceder o benefício tão somente ao servidor da

Justiça de Primeira Instância. Entendemos que, em razão do princípio constitucional

da igualdade que orienta o nosso ordenamento jurídico, faz-se necessário assegurar

que o adicional seja concedido também ao servidor lotado na Secretaria do Tribunal

de Justiça. Afinal, a atividade desempenhada pelo servidor da Justiça de Segunda

Instância é assemelhada à desempenhada pelo servidor de Primeira Instância,

estando ambos sujeitos a situações de perigo equivalentes.

Ademais, entendemos ser necessário tratar também do adicional de insalubridade.

Na forma do art. 12 da Lei nº 10.856, de 5/8/92, ele compreende percentuais
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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.

Propomos a alteração da base de cálculo dos valores desse adicional, tal como

previa o Projeto de Lei nº 3.797/2009, do Tribunal de Justiça, que foi retirado de

tramitação. Os percentuais passarão a incidir sobre o valor do primeiro padrão da

classe inicial da carreira de Técnico Judiciário.

É importante observar que o Tribunal de Justiça, por meio do Ofício nº

277/GAPRE/SEPLAG-392/2010, dirigido a esta Comissão em 2/12/2010, e do Ofício

nº 279/GAPRE/SEPLAG-392/2010, endereçado à Presidência desta Assembleia

Legislativa na mesma data, manifestou sua concordância expressa com as referidas

propostas de alteração. Trata-se de medida necessária, tendo em vista que tais

emendas implicam aumento de despesa para aquele Tribunal.

Em razão das mudanças propostas, apresentamos o Substitutivo nº 2.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.038/2010, na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera os arts. 12 e 13 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de 1992, que dispõe sobre

a recomposição e o reajustamento dos símbolos, dos padrões de vencimento e dos

proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º – O art. 12 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de 1992, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único a vigorar como § 1º, com

a seguinte redação:

“Art. 12 (...)

§ 1º – O adicional de insalubridade corresponde, em razão do grau de

insalubridade, aos seguintes percentuais do valor do primeiro padrão da classe inicial

da carreira de Técnico Judiciário:

I – 10% (dez por cento);
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II – 20% (vinte por cento);

III – 30% (trinta por cento).

§ 2º – O adicional de insalubridade não se incorporará, para nenhum efeito, à

remuneração do servidor, nem constituirá base para cálculo de nenhuma vantagem

remuneratória, salvo a gratificação natalina e o adicional de férias.”.

Art. 2º – O art. 13 da Lei nº 10.856, de 1992, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 13 – O adicional de periculosidade é devido aos servidores que exercem as

funções dos seguintes cargos integrantes do Quadro de Servidores da Secretaria do

Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância:

I – Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, Oficial de

Justiça e de Comissário da Infância e da Juventude;

II – Técnico Judiciário, das especialidades de Assistente Social Judicial, Oficial de

Justiça Avaliador III e IV e Psicólogo Judicial.

§ 1º – O adicional de periculosidade de que trata este artigo corresponderá ao

percentual de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o valor do PJ-01 da Tabela

de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item “b” do Anexo X da Lei

nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000.

§ 2º – O adicional de periculosidade não se incorporará, para nenhum efeito, à

remuneração do servidor, nem constituirá base para cálculo de nenhuma vantagem

remuneratória, salvo a gratificação natalina e o adicional de férias.”.

Art. 3º – A implementação da alteração prevista nesta lei fica condicionada:

I – à existência de recursos orçamentários e financeiros;

II – ao atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal previstas na Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único – O pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade

previstos nos arts. 12 e 13 da Lei nº 10.856, de 1992, com a redação dada por esta

lei, será devido a partir da data em que forem implementadas as condições fixadas

neste artigo.

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

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.
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Délio Malheiros, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio -

Domingos Sávio - Luiz Humberto Carneiro - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.050/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Instituto

de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg – a alienar o

imóvel que especifica e o Estado de Minas Gerais a adquiri-lo para utilização pela

Assembleia Legislativa.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, foi

ela considerada jurídica, constitucional e legal com a Emenda no 1, apresentada por

essa Comissão.

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 5.050/2010 tem por escopo autorizar o Instituto de Previdência

do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg – a alienar o imóvel constituído

pelos Lotes 23-A e 24-A do quarteirão 10-B da 12ª Seção Urbana, situado à Rua

Rodrigues Caldas, 79, 81 e 83, no Município de Belo Horizonte, e o Estado de Minas

Gerais a adquiri-lo para utilização da Assembleia Legislativa na execução de suas

atividades.

Estabelece ainda que o valor total do bem será de R$39.228.500,00, calculado com

base em laudos de avaliação de valor de mercado, nos termos do disposto no inciso I

do art. 17 da Lei nº 8.666, de 1993, e deverá ser pago em duas parcelas iguais nos

exercícios de 2011 e 2012. Sobre as parcelas incidirá atualização monetária com

base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC –

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – no período compreendido

entre o mês de publicação desta lei e o mês imediatamente anterior ao da quitação

da respectiva parcela.

A localização do imóvel justificou sua afetação ao Poder Legislativo, que, desde
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1990, ocupa suas instalações. Assim, sua aquisição garante a continuidade do

funcionamento de parte das atividades da Assembleia Legislativa mineira, atendendo

ao interesse público, que deve nortear as ações da administração pública.

Ainda em defesa do interesse coletivo, foram elaborados dois laudos técnicos para

a aferição do valor do imóvel, tendo-se chegado à quantia de R$39.228.500,00, que

será paga em duas parcelas iguais em 2011 e 2012. Tal montante será corrigido pela

variação acumulada do INPC no período compreendido entre o mês de publicação

desta lei e o mês imediatamente anterior ao da quitação da respectiva parcela.

Cabe ressaltar que é imprescindível a previsão do pagamento da parcela referente

ao próximo ano no Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011, em

tramitação nesta Casa.

É importante ainda observar que a obrigatoriedade de licitação para a alienação de

próprios públicos está dispensada na Lei Federal nº 8.666, de 1993, que estabelece

normas gerais de licitação e contratos, especificamente na alínea “e” do inciso I do

art. 17, por se tratar de venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de

qualquer esfera de governo; e, no inciso X do art. 24, por ser a aquisição do imóvel

destinada ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas

necessidades de instalação e localização condicionem sua escolha.

Para a transferência de domínio de bens públicos, a Lei Federal nº 4.320, de 1964,

que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,

exige, no § 2º de seu art. 105, prévia autorização legislativa para a movimentação dos

valores pertencentes ao ativo permanente.

Por fim, esclarecemos que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo adequar a redação do art. 1º do projeto à

técnica legislativa, sem promover alterações em seu conteúdo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.050/2010, no 1º

turno, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada - Gustavo Valadares.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 3, APRESENTADAS NO 1º TURNO, AO

PROJETO DE LEI Nº 4.917/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Estado a liquidar débitos de precatórios judiciais, mediante a realização de acordo

direto com seus credores, nos termos do art. 97 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição Federal, e dá outras

providências.

Preliminarmente, a proposição em tela foi examinada pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, o projeto foi apreciado por esta Comissão, que opinou por sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Incluído na ordem do dia, em Plenário, o projeto recebeu, na fase de discussão, as

Emendas nºs 1 a 3, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do §

2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em epígrafe objetiva autorizar o Estado a liquidar débitos de precatórios

judiciários, mediante acordos diretos com seus credores, nos termos do inciso III do §

8º do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – da

Constituição da República.

A Emenda nº 1 visa à incorporação de parcela denominada vantagem pessoal,

percebida pelo funcionário da extinta MinasCaixa, ao vencimento básico do servidor,

para o cálculo de vantagens por tempo de serviço, inclusive para incidência de

adicional trintenário. Desta forma, a Emenda nº 1 afigura-se-nos imprópria, uma vez

que o projeto não tem como escopo a remuneração de servidores absorvidos pelo
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Quadro de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo. Ademais, a medida

proposta carece de avaliação de impacto financeiro específico para verificar eventuais

aumentos de despesa com a folha de pessoal do Estado.

A Emenda nº 2 visa fazer prosseguir a cobrança de saldo remanescente dos

precatórios se o crédito apresentado pelo credor for superior ao débito que pretende

liquidar, além de acrescentar que, em casos de compensação, importará renúncia

pelo credor do precatório de direito em relação a qualquer diferença relativa à parte

quitada, inclusive juros. Tais situações já se encontram contempladas pelos incisos IV

e V do Substitutivo nº 1, já aprovado no 1º turno. Os termos “inclusive juros” são

contemplados pela palavra montante, que, tecnicamente, é capital principal acrescido

de juros. Assim sendo, a Emenda nº 2 se encontra prejudicada.

A Emenda nº 3 visa à publicação dos acordos diretos no diário oficial, em extrato,

no prazo de 30 dias a partir da homologação dos acordos pela autoridade competente

e do envio destes à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta

Casa. É importante frisar que a ampla publicação e divulgação dos precatórios

processados pela administração pública já é feita através do diário oficial e de

relatórios nos “sites” dos tribunais do Poder Judiciário, nos termos da lei. Há também

que relativizar o princípio da publicidade e transparência, que não deve ferir a

integridade do credor, trazendo-lhe insegurança com publicação inconsequente, nem

quebrar os sigilos resguardados pelo próprio Poder Judiciário. Além disso, o Tribunal

de Justiça, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o Tribunal Regional do

Trabalho da 3ª Região e a Secretaria de Estado de Fazenda exercem efetivo controle

sobre os valores praticados nos precatórios, não só nos moldes determinados pela

lei, mas também naqueles determinados pelo Tribunal de Contas do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3, apresentadas

no 1º turno, ao Projeto de Lei n° 4.917/2010.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio -

Gustavo Valadares.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO SR. CLÁUDIO COUTO TERRÃO PARA

CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM 30/11/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Inácio Franco,

Lafayette de Andrada, Padre João, Sávio Souza Cruz e Duarte Bechir (substituindo o

Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ademir Lucas, Dilzon Melo e

Paulo Guedes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Inácio Franco,

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 à proceder arguição pública. Passa-se à 1ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

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

aprovado o parecer pela aprovação da indicação do Sr. Cláudio Couto Terrão para o

cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Lafayette de Andrada - Padre João - Sávio Souza Cruz -

Duarte Bechir.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

1º/12/2010

Às 17h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Padre João, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Tiago Ulisses. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião
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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. O Presidente informa que faz retirar da pauta da

presente reunião o Projeto de Resolução nº 4.999/2010, o Projeto de Lei

Complementar nº 45/2010, os Projetos de Lei nºs 2.311/2008, 4.255/2010 e

4.462/2010, em 2º turno, e os Projetos de Lei nºs 3.856 e 5.035/2010, em 1º turno. O

Projeto de Lei Complementar nº 66/2010 e os Projetos de Lei nºs 5.027, 5.037 e

5.038/2010 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Lafayette de Andrada, 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, amanhã, dia 2, às 11 horas, para

apreciar a matéria constante na pauta, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Domingos Sávio - Luiz Humberto

Carneiro - Inácio Franco.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2010

Às 9h15min, comparece na sede da Cooperativa de Agricultores Familiares da

Fazenda Santa Maria - Coopersam - o Deputado Paulo Guedes, membro da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião

e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

utilização de serviços públicos custeados pelo Município de Taiobeiras por parte de

comunidades pertencentes a Rio Pardo de Minas. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Antônio Pinheiro da Cruz, Prefeito
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Municipal de Rio Pardo de Minas; José Maria Ferreira dos Santos, Presidente da

Câmara Municipal de Rio Pardo de Minas; Denerval Germano da Cruz, Prefeito

Municipal de Taiobeiras; Vítor Hugo Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de

Taiobeiras; Vereador Wilson da Silva, da Câmara Municipal de Taiobeiras; Leonardo

Santos Costa, Coordenador do Setor de Limites do Instituto de Geociências Aplicadas

- IGA -, representando a Diretora-Geral, Cláudia Lúcia Leal Werneck; Armindo

Augusto dos Santos, Diretor de Política Agrícola e Cooperativismo da Federação dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -; Carlito Pereira

da Costa, empresário; e a Sra. Vânia da Conceição Pinto, Juíza de Direito da

Comarca de Rio Pardo de Minas, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que

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

consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da

reunião e, cumprida a finalidade desta, agradece a presença do Deputado Carlin

Moura, 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, 6 de dezembro de 2010.

Paulo Guedes, Presidente.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2010

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

Ademir Lucas (substituindo o Deputado João Leite, por indicação da Liderança do

BSD) e Wander Borges (substituindo o Deputado Eros Biondini, por indicação da

Liderança do BPS), 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 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. Passa-se à
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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 1.240, 1.242, 1.262, 1.267, 1.273, 1.282, 1.289, 1.302, 1.308, 1.332, 1.333, 1.336,

1.434 e 1.457/2010 na forma de requerimentos apresentados (relator: Deputado

André Quintão); 1.339, 1.369, 1.410, 1.424, 1.430, 1.414 e 1.446/2010 na forma de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 (relator: Deputado André Quintão); 1.265,

1.281, 1.329 e 1.357/2010 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 e de

requerimentos apresentados (relator: Deputado André Quintão) e rejeitadas as

Propostas de Ação Legislativa nºs 1.277, 1.313, 1.316, 1.345, 1.355, 1.361, 1.365,

1.388. 1.415, 1.441, 1.443, 1.444 e 1.448/2010 (relator: Deputado André Quintão).

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões

extraordinárias do dia 7/12/2010, às 9h30min e às 14horas, para apreciar as

propostas de ação legislativa da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

2008-2011, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS APRESENTADAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Emenda nº 1 Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Programa: 037 - PROMÉDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO

ENSINO MÉDIO

Ação: .... - Qualificação e Capacitação dos Profissionais de Ensino

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Executar cursos de qualificação profissional, através da Fundação de

Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG, para professores de Ensino

Médio e disseminar boas práticas de gestão.

Produto: Professor Capacitado

Unidade de medida: PROFESSOR



____________________________________________________________________________
647

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas            500        240.000,00

Justificativa: Executar cursos de capacitação profissional para melhorar a qualidade

do ensino.

------------------------------

Emenda nº 2 Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Programa: 037 - PROMÉDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO

ENSINO MÉDIO

Ação: .... - Implementação de cursos de qualificação profissional

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Executar cursos de qualificação profissional pela UTRAMIG, a fim de

contribuir para o aumento da produtividade, empregabilidade, empreendedorismo e

inserção social.

Produto: CURSO REALIZADO

Unidade de medida: CURSO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas             50      2.500.000,00

Justificativa: Um dos fatores da manutenção da pobreza e aumento da

criminalidade é a baixa qualificação com que o cidadão ingressa no mercado de

trabalho, por isso o Estado deve contribuir para formar e qualificar mão de obra

alinhada a demanda do setor produtivo, como objetiva o PMDI e contempla o

programa RFPOM.

------------------------------

Emenda nº 3 Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Programa: 013 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Ação: .... - Inovação dos Instrumentos de Regularização Ambiental

Unidade Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Finalidade: Executar cursos de capacitação para gestores públicos contribindo para

implementação e/ou otimização de programas de resíduos sólidos.

Produto: MUNICÍPIO CAPACITADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas             75        250.000,00

Justificativa: Executar cursos de capacitação para gestores públicos atendendo aos

requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010).

------------------------------

Emenda nº 4 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 003 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS

DE INOVAÇÃO - Ação: 4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE

PESQUISA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              7     11.470.000,00

Jequitinhonha / Mucuri              3      3.000.000,00

Mata              2      3.500.784,00

Norte de Minas              5      7.500.000,00

Rio Doce              1      2.000.000,00

Sul de Minas              2      4.000.000,00

Triângulo              2      4.500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.000.000,00 - Programa: 003 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE

EXCELÊNCIA E POLOS DE INOVAÇÃO - Ação: 4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS

E PROJETOS DE PESQUISA

Justificativa: Inclusão de região: Região do Rio Doce. Indicação de Município:

IPATINGA. Necessidade de induzir programas e projetos de pesquisa de

desenvolvimento e de inovação nos arranjos produtivos locais, nos polos de
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excelência e na na prataforma pólo de inovação visando ao desenvolvimento regional

e setorial do VALE DO AÇO.

------------------------------

Emenda nº 5 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 1205

- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1              0,00

Estadual              0              0,00

Noroeste de Minas              0      8.500.000,00

Rio Doce              1     12.000.000,00

Sul de Minas              0              0,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 12.000.000,00 - Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 1205 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES

SOCIOEDUCATIVAS

Justificativa: Mudança de regionalização e antecipação de metas devido à urgência

na construção de unidade socieducativa na região do Rio Doce, especificamente no

Vale do Aço. Meta com previsão de construção para região "estadual em 2014, no

valor de R$12.000.000,00 (doze milhões). Necessidade de antecipação e mudança

para região Rio Doce para 2011.

------------------------------

Emenda nº 6 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 013 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS -

Ação: 1280 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO

INTEGRADO - UAI

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              5     60.780.599,17
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Rio Doce              1     12.156.119,83

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 12.156.119,83 - Programa: 013 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO

AMBIENTE DE NEGÓCIOS - Ação: 1280 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS

UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI

Justificativa: Mudança de Região. Inclusão Rio Doce: município de IPATINGA.

Necessidade de implantação de posto do UAI em Ipatinga, visando melhoria na infra-

estrutura de atendimento e dos processos visando descomplicar a relação com o

cidadão. Demanda muito grande.

------------------------------

Emenda nº 7 Autoria: Rosângela Reis - PV

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 COMPETITIVA SETORIAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 3        565.711,50

Rio Doce 1        188.570,50

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 188.570,65 - 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 COMPETITIVA SETORIAIS

Justificativa: Criação e Consolidação de Núcleos de inteligência competitiva setorias

em IPATINGA.

------------------------------

Emenda nº 8 Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

Ação: .... - IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE IPATINGA
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Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: IMPLANTAR O HOSPITAL METROPOLITANO DE IPATINGA QUE

SERVIRÁ COMO REFERÊNCIA PARA TODA MACRORREGIÃO, SUPRINDO

LACUNAS ASSISTENCIAIS

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO.

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce 1     21.000.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 21.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O ATENDIMENTO À SAUDE NO VALE DO AÇO AINDA É

INSUFICIENTE, APESAR DE CONTAR COM INSTITUIÇÕES DE EXCELÊNCIA

COMO O HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. A REGIÃO METROPOLITANA ESTÁ EM

PLENA EXPANSÃO E NECESSITA DE INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE.

------------------------------

Emenda nº 9 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

VOLTADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA CIVIL GARANTINDO A

DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO E

TREINAMENTO ANUAL DE TIROS, TENDO EM VISTA AMPLIAR A SUA

MOTIVAÇÃO E

PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE À

SOCIEDADE MINEIRA.

Justificativa: A EMENDA TEM POR ESCOPO GARANTIR A DISTRIBUIÇÃO DE

EQUIPAMENTO INDIVIDUAL DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM O QUE

PRECEITUA A LEI 18.015/2009, BEM COMO GARANTIR A REALIZAÇÃO DE
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TREINAMENTO ANUAL DE TIRO PARA OS POLICIAIS CIVIS.

------------------------------

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 CONDIÇÕES FLEXÍVEIS E

COMPATÍVEIS COM A REALIDADE E A NECESSIDADE DOS SERVIDORES.

Justificativa: A EMENDA TEM POR ESCOPO GARANTIR QUE OS AGENTES

SOCIOEDUCATIVOS, TAMBÉM POSSAM SER CONTEMPLADOS NO PROGRAMA

LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA, AMPLIANDO O PROGRAMA PARA

TODOS OS SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

------------------------------

Emenda nº 11 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 718 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL - Ação: 4138 -

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Mudança de finalidade para: ATENDER AOS INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL,

SEUS FAMILIARES BEM COMO AOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA

POLÍCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES QUE NECESSITEM DE ASSISTÊNCIA

MÉDICA E /OU ODONTOLÓGICA NO HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL.

Justificativa: A EMENDA PRETENDE FAZER UMA ADEQUAÇÃO DO TEXTO

ORÇAMENTÁRIO AO QUE DISPÕE O DECRETO 45.280 DE 06 DE JANEIRO DE

2010, GARANTINDO QUE OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA POLÍCIA

CIVIL BEM COMO SEUS FAMILIARES POSSAM RECEBER ATENDIMENTO NO

HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL.

------------------------------

Emenda nº 12 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação: 2456 -

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS
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Mudança de finalidade para: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES

DA ATIVA, O PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E

AUXÍLIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DA REVISÃO DOS VENCIMENTOS E

PROVENTOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO

PREVISTA NA LEI 18.909 DE 31 DE MAIO DE 2010 , VISANDO A GARANTIA DA

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA E A

EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO

FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Justificativa: A EMENDA PRETENDE ASSEGURAR EXPRESSAMENTE NA

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA O CUMPRIMENTO DA LEI 18.909 DE 31 DE MAIO

DE 2010, GARANTINDO O PAGAMENTO DA REVISÃO GERAL ANUAL DOS

SERVIDORES.

------------------------------

Emenda nº 13 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação: 4283 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO

SISTEMA PRISIONAL

Mudança de finalidade para: MANTER O AGENTE PENITENCIÁRIO

DEVIDAMENTE TREINADO E PREPARADO, PROMOVENDO TREINAMENTO

ANUAL DE TIRO, GARANTIDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

INDIVIDUAL DE SEGURANÇA E PROFISSIONALIZAR A GESTÃO DO SISTEMA

PRISIONAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES QUE

ATUAM NAS ÁREAS DE SEGURANÇA, ATENDIMENTO E ADMINISTRATIVA.

Mudança de produto para: SERVIDOR CAPACITADO.

Justificativa: A EMENDA TEM POR ESCOPO GARANTIR A DISTRIBUIÇÃO DE

EQUIPAMENTO INDIVIDUAL DE SEGURANÇA DE ACORDO COM O QUE

PRECEITUA A LEI 18.015/2009, BEM COMO GARANTIR A REALIZAÇÃO DE

TREINAMENTO ANUAL DE TIRO PARA OS AGENTES PENITENCIÁRIOS.

------------------------------

Emenda nº 14 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 1369
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- MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Mudança de finalidade para: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO,TREINAMENTO

ANUAL E GARANTIR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INDIVIDUAL DE

SEGURANÇA PARA OS SERVIDORESDO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO PARA

MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI,

BEM COMO GARANTIR A MELHORIA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO COMO

UM TODO.

Justificativa: A EMENDA TEM POR ESCOPO GARANTIR A DISTRIBUIÇÃO DE

EQUIPAMENTO INDIVIDUAL DE SEGURANÇA DE ACORDO COM O QUE

PRECEITUA A LEI 18.015/2009, BEM COMO GARANTIR A REALIZAÇÃO DE

TREINAMENTO ANUAL PARA OS SERVIDORES SOCIOEDUCATIVOS.

------------------------------

Emenda nº 15 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS - Ação: 7007 - PROVENTOS DE

INATIVOS MILITARES

Mudança de finalidade para: ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE

INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS , TENDO EM CONTA A

PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVIDADE, A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A

MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS

REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS Á INATIVIDADE.

Justificativa: A EMENDA PRETENDE DEIXAR EXPRESSO A GARANTIA DA

PARIDADE ENTRE SERRVIDORES ATIVOS E INATIVOS.

------------------------------

Emenda nº 16 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS - Ação: 7006 - PROVENTOS DE

INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

Mudança de finalidade para: ATENDER AO PAGAMENTO DEDESPESAS COM

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A

PARIDADE COM OS SRVIDORES ATIVOS, A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A

MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA

LEGISLAÇÃO EM VIGOR.



____________________________________________________________________________
655

Justificativa: A EMENDA PRETENDE DEIXAR EXPRESSO A GARANTIA DA

PARIDADE ENTRE SERRVIDORES ATIVOS E INATIVOS.

------------------------------

Emenda nº 17 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 736 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES -

Ação: 4140 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             93         33.755,00

Central          2.859     28.570.532,00

Centro Oeste            232         90.014,00

Jequitinhonha / Mucuri             65         22.504,00

Mata             93         33.755,00

Noroeste de Minas            176         67.511,00

Norte de Minas            176         67.511,00

Rio Doce            287        112.518,00

Sul de Minas            315        123.770,00

Triângulo            704        281.295,00

Justificativa: A EMENDA PRETENDE AMPLIAR O NÚMERO DE

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NO PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL

DOS MILITARES PARA ATENDER A DEMANDA DOS MILITARES ESTADUAIS.

------------------------------

Emenda nº 18 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 025 - LARES GERAES - Ação: 1022 - PROGRAMA LARES GERAES

SEGURANÇA PÚBLICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual          1.000      3.846.000,00

Justificativa: A EMENDA PRETENDE AMPLIAR O NÚMERO DE

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NO PROGRAMA LARES GERAES
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SEGURANÇA PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA

ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

------------------------------

Emenda nº 19 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação: 2456 -

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS

Mudança de finalidade para: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES

DA ATIVA, OS PAGAMENTOS DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E

AUXÍLIOS, DA REVISÃO DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DOS SERVIDORES

DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PREVISTA NA LEI 18.909 DE 31 DE MAIO

DE 2010 , BEM COMO DAS PROMOÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE

CARREIRAS , VISANDO A GARANTIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM

QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Justificativa: A EMENDA PRETENDE ASSEGURAR EXPRESSAMENTE O

CUMPRIMENTO DA LEI 18.909 DE 31 DE MAIO DE 2010, GARANTINDO O

PAGAMENTO DA REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES BEM COMO DAS

PROMOÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CARREIRAS DOS SERVIDORES DO

JUDICIÁRIO.

------------------------------

Emenda nº 20 Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: .... - Futebol Infantil

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Incentivar a prática esportiva do futebol na criança de 8 a 15 anos.

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

Unidade de medida: NÚCLEO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             30        865.000,00
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 865.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Promover a pratica esportiva das crianças de 8 a 15 anos com vista ao

desenvolvimento saudável e prevenção as drogas.

------------------------------

Emenda nº 21 Autoria: João Leite - PSDB

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 MINEIRO NO PROCESSO DE TREINAMENTO,

BEM COMO SUA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇOES DO CALENDÁRIO

ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Produto: ATLETA APOIADO

Unidade de medida: ATLETA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 231          1.750,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.750.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A concessão de benefício pretendido constituí um avanço significativo

na consolidação da política estadual de esporte. Garante aos atletas mineiros

condições e recursos necessários para seus treinamentos e participação em

competições. O instrumento do bolsa atleta já regulamentado por lei necessita de

recursos imediatos para garantir sua implementação e o atendimento dos atletas que

ja apresentaram junto a SEEJ pedido de concessão da mesma.

------------------------------

Emenda nº 22 Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
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Ação: .... - PARA BOLA NOS CAMPOS DE VARZEA

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Equipar os campos de varzea com redes de proteção.

Produto: CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO

Unidade de medida: CAMPO DE FUTEBOL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 150        750.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 750.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A ação ora proposta significa um passo importante na melhora de

estrutura da prática do futebol amador no nosso Estado. A instalação do equipamento

atende a uma revindicação antiga do segmento que tem um elevado custo de

reposição de bolas perdidas face a inexistência do Para Bola nos campos de varzea.

------------------------------

Emenda nº 23 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 sintética) os campos de varzea e arborizar o seu

entorno para melhoria da prática do futebol amador e para o conforto e lazer da

comunidade.

Produto: CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO

Unidade de medida: CAMPO DE FUTEBOL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 15        450.000,00
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 450.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Considerando a importância e os benefícios aos atletas, público e

comunidades envolvidas com a prática no futebol amador em nosso Estado, bem

como a necessidade de revitalizar esses espaços de convivência comunitária,

processo iniciado com a vitoriosa ação do programa Campos de Luz.

------------------------------

Emenda nº 24 Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: .... - APOIO AOS CAMPEONATOS PREVISTOS NO CALENDÁRIO DAS

FEDERAÇÕES

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Garantir recursos necessários para realização dos campeonatos

promovidos pelas Federações estaduais.

Produto: EVENTO APOIADO

Unidade de medida: ENTIDADE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 30      1.500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: As competições organizadas e promovidas pelas federações constituí

impoetante instrumento para a promoção e o fortalecimento da prática esportiva em

todo o Estado contemplando os municípios e clubes. As federações necessitam do

apoio garantido a nível orçamentário e de programa do Estado para planejar e

atender aos seus filiados que participam dos campeonatos por elas promovidos.

------------------------------

Emenda nº 25 Autoria: João Leite - PSDB
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Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Ação: .... - OLIMPIADA ESTADUAL SUPERAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Garantir e aprimorar o processo de recuperação e reinserção dos

adolescentes atendidos pelo programa superaçao, que possibilita o acesso a prática

esportiva aos atendidos pelo mesmo.

Produto: ATLETA PARTICIPANTE

Unidade de medida: ADOLESCENTE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 300        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Promover a integração dos adolescentes dos centros sócio educativos

de internação e provisórios de todo Estado através de atividade esportiva visando o

intercâmbio, a integração e a reinsersão. A ação ora proposta complementa este

processo ja desenvolvido através do programa Superação.

------------------------------

Emenda nº 26 Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 718 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL

Ação: .... - Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Hospital da Polícia Civil

Unidade Orçamentária: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Possibilitar a melhoria do atendimento aos policiais civis e seus

familiares.

Produto: UNIDADE HOSPITALAR CONTEMPLADA

Unidade de medida: HOSPITAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1          1.000,00
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: O Hospital que atende a corporação funciona em unidade que não

possui espaço físico necessário, equipamentos e aparelhos em precárias condições

de funcionamento comprometendo o atendimento aos policiais civis do Estado,

portanto a necessidade de ampliar as instalações físicas, adquirir equipamentos e

aparelhos.

------------------------------

Emenda nº 27 Autoria: Tenente Lúcio - PDT

Programa: 109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO

Ação: .... - INCENTIVO AO TURISMO DA PESCA ESPORTIVA E AMADORA

Unidade Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: PROMOVER O TURISMO DA PESCA ESPORTIVA NAS BACIAS

HIDROGRÁFICAS DO ESTADO, COMO FORMA DE APOIO À REVITALIZAÇÃO,

CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS NOSSOS RIOS, LAGOS E REPRESAS,

OBJETIVANDO AINDA O AUMENTO DA RENDA DOS MUNICÍPIOS RIBEIRINHOS

E DOS TRABALHADORES DO SETOR DA PESCA DO ESTADO, COM O

INCREMENTO DO TURISMO DA PESCA ESPORTIVA E AMADORA.

Produto: BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA

Unidade de medida: BACIA / RIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Justificativa: O PLANO SETORIAL DO TURISMO DE MINAS GERAIS

(DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES 2007/2010) PREVIA, ENTRE OUTROS, A

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PESCA ESPORTIVA NO

ESTADO. ENTRETANTO, PASSADOS QUATROS ANOS, NENHUMA AÇÃO FOI

EFETIVADA DENTRO DESTE PROGRAMA, MUITO EMBORA SEJA EVIDENTE A
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IMPORTÂNCIA QUE O MESMO TEM PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

DA PESCA NO ESTADO E PARA A PRESERVAÇÃO DOS NOSSOS RIOS.

PARA SER IMPLEMENTADO, O PROGRAMA PRECISA DE ALGUMAS MEDIDAS

DE ORDEM ESTRUTURAL, A SEREM EXECUTADAS ESPECIALMENTE PELA

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL, COMO POR EXEMPLO, O ZONEAMENTO DA PESCA DOS

NOSSOS RIOS, AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO À

AQUICULTURA, ADOÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

VOLTADO PARA A ÁREA DA PESCA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO

DA FAUNA E FLORA AQUÁTICAS, QUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DO

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DO PESCADOR

PROFISSIONAL E SUA FAMÍLIA, COM VISTAS A INSERI-LO NO PROGRAMA E

MUITAS OUTRAS.

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A PESCA É O ESPORTE MAIS

PRATICADO EM TODO MUNDO E QUE MINAS GERAIS É UM DOS ESTADOS

BRASILEIROS COM MAIOR POTENCIAL PARA A PESCA ESPORTIVA E

AMADORA, EM RAZÃO DE SEUS INÚMEROS RIOS, LAGOS, REPRESAS E

RESERVATÓRIOS, ESTAMOS PERDENDO UMA GRANDE CHANCE DE NOS

TRANSFORMARMOS EM UM DOS GRANDES DESTINOS TURÍSTICOS DE

PESCA EM TODO O PAÍS, COMO JA OCORRE COM O PANTANAL E A

AMAZÔNIA. SE O REFERIDO PROGRAMA DE INCENTVO À PESCA ESPORTIVA

E AMADORA FOR IMPLANTADO, ELE CERTAMENTE CONTRIBUIRÁ PARA O

DESENVOLVIMENTO DE INÚMEROS MUNICÍPIOS MINEIROS ALÉM DE

CONTRIBUIR SOBREMANEIRA PARA A PROTEÇÃO DE NOSSOS RIOS.

------------------------------

Emenda nº 28 Autoria: Tenente Lúcio - PDT

Programa: 050 - CERTIFICA MINAS

Ação: .... - INCENTIVO AO PROJETO INTEGRADO - PROMALC (PROGRAMA

MINEIRO DE ALCOOL/LEITE E CACHAÇA)

Unidade Orçamentária: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
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Finalidade: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO INTEGRADO - PROMALC

(PROGRAMA MINEIRO DE ALCOOL/LEITE E CACHAÇA) NO MUNICÍPIO DE

NOVA UNIÃO

Produto: MUNICÍPIO ENVOLVIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Justificativa: O PROMALC É UM PROJETO DESENVOLVIDO EM UM TRABALHO

DE PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, MUNICÍPIOS E INICIATIVA

PRIVADA/AMPAC (ASSOC. MINEIRA DE PRODUT. AGUARDENTE DE CANA),

QUE VISA A OTIMIZAÇÃO E USO INTEGRADO DAS INSTALAÇÕES DE

PROPRIEDADES RURAIS PRODUTORAS DE LEITE, ALCOOL E CACHAÇA, COM

VISTA A AUMENTAR A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DESSES PRODUTORES,

MELHOR UTILIZAR SEUS INSUMOS E DAR DESTINAÇÃO ADEQUADA AOS

RESÍDUOS.

O PROJETO PILOTO PROPÕE A IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA UNIDADE

EXPERIMENTAL NA CIDADE DE NOVA UNIÃO, EM RAZÃO DA BOA

INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO E DA

SENSIBILIZAÇÃO JÁ FEITA NO MUNICÍPIO.

UM DOS BNEFÍCIOS DO PROJETO É QUE OS RESÍDUOS DA PRODUÇÃO DA

CACHAÇA PODEM SER UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO ALCOOL ANIDRO,

ELIMINANDO UM DOS PROBLEMAS MAIORES DO SETOR QUE É A

DESTINAÇÃO ADEQUADA DA PARTE NÃO UTILIZADA DA AGUARDENTE, AOS

FINAL DO PROCESSO DE ALAMBICAGEM, QUANDO SOBRA A CHAMADA

"CABEÇA" E "CALDA" DA CACHAÇA, QUE NÃO SERVEM PARA CONSUMO

HUMANO, MAS PODEM SER DESTINADAS À PRODUÇÃO DE ALCOOL

COMBUSTÍVEL.

OUTRO BENEFÍCIO É QUE O RESÍDUO DA MOAGEM DA CANA, TANTO NA

USINA DE ALCOOL QUANTO NO ALAMBIQUE DE CACHAÇA, PODE SER

DESTINADO AO CONSUMO ANIMAL NAS FAZENDAS DE PRODUÇÃO DE LEITE.
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------------------------------

Emenda nº 29 Autoria: Tenente Lúcio - PDT

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

Ação: .... - CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO DO FÓRUM DE COROMANDEL E

INSTALAÇÃO DE NOVA VARA DA JUSTIÇA

Unidade Orçamentária: 1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Finalidade: DAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO DO SERVIDOR DO

JUDICIÁRIO LOCAL E DE MAIOR AGILIDADE NA PRESTAÇÃO JURIDICIONAL

PELA COMARCA DE COROMANDEL.

Produto: ÁREA CONSTRUÍDA

Unidade de medida: EDIFICAÇÃO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1         10.000,00

Justificativa: A COMARCA DE COROMANDEL ENFRENTA GRAVES

PROBLEMAS COM RELAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DO SEU ATUAL PRÉDIO DO

FÓRUM "JOSÉ RIBEIRO PENA" E DEVIDO À NECESSIDADE URGENTE DE SE

INSTALAR MAIS UMA VARA DE JUSTIÇA NAQUELE FÓRUM, TENDO EM VISTA

O AUMENTO SIGNIFICATIVO DE DEMANDAS JUDICIAIS NAQUELA COMARCA

NOS ÚLTIMOS ANOS, O QUE TEM TRAZIDO SÉRIOS PROBLEMAS PARA O

CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL DE MANEIRA CORRETA E

EFICIENTE POR AQUELE JUIZADO .

VISANDO SOLUCIONAR ESTE GRAVE ENTRAVE AO TRABALHO DO

JUDICIÁRIO DAQUELA COMARCA, O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE

COROMANDEL DISPONIBILIZOU UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO

PRÉDIO DO FÓRUM LOCAL, PROPOSTA ESTA QUE JÁ FOI FORMALIZADA AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, ATRAVÉS DE ESCRITURA DE DOAÇÃO

ÀQUELE EGRÉGIO TRIBUNAL, VINCULADA À CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO.

ESTA MEDIDA SE FAZ NECESSÁRIA, EM CARÁTER PRIORITÁRIO, TENDO EM

VISTA QUE JÁ HÁ UMA PREVISÃO DE QUE AQUELA COMARCA ESTÁ
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AGUARDANDO EM LISTA DE ESPERA DO TRIBUNAL PARA CONSTRUÇÃO DE

NOVO PRÉDIO E INSTALAÇÃO DE MAIS UMA VARA DA JUSTIÇA, À PARTIR DE

2010, ENTRETANTO, SUAS CONDIÇÕES SÃO MAIS FAVORÁVEIS QUE AS

DEMAIS COMARCAS, TENDO EM VISTA QUE O IMÓVEL NECESSÁRIO PARA A

CONSTRUÇÃO JÁ ESTÁ DISPONIBILIZADO PELO EXECUTIVO LOCAL.

------------------------------

Emenda nº 30 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Ação: .... - Construção de Posto de Perícia Integrada

Unidade Orçamentária: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Ampliar a capacidade de atendimento na região

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Unidade de medida: UNIDADE PREDIAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce 1      4.000.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 4.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Ampliar a capacidade de atendimento da região e implementação de

novos serviços

------------------------------

Emenda nº 31 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Ação: .... - Bolsas À ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À

UEMG - ROUEMG

Unidade Orçamentária: 1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: GARANTIR BOLSAS DE ESTUDOS PARA AS UNIDADES

AGREGADAS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR
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Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 32 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 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 33 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Ação: .... - APOIO À UEMG, UNIMONTES E ÀS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS

Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: APOIO FINANCEIRO Á UEMG, UNIMONTES E FUNDAÇÕES

ASSOCIADAS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DOS CAMPUS E
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 34 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 161 - GESTÃO DO AGRONEGÓCIO

Ação: .... - APOIO FINANCEIRO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS, SINDICATOS

RURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS

Unidade Orçamentária: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORAMENTOS 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 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 35 Autoria: Domingos Sávio - PSDB
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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 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 36 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

NÚMERO, 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 E

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
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Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 37 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 DIVINÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: ELABORAR ETAPA DAS OBRAS CORRESPONDENTES AOS

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 2011 Financeiras 2011

Centro Oeste 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 38 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

Ação: .... - DESPOLUIÇÃO DA BACIA DO RIO PARÁ E DA MICRO-BACIA DO RIO

ITAPECERICA
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Unidade Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS PARA DESPOLUIÇÃO DA BACIA DO RIO

PARÁ E ESPECIALMENTE PARA A MICRO-BACIA DO RIO ITAPECERICA

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O RIO PARÁ É O PRINCIPAL AFLUENTE DO RIO SÃO FRANCISCO

E O RIO ITAPECERICA ESTÁ LITERALMENTE MORRENDO DEVIDO AO GRANDE

VOLUME DE POLUIÇÃO, PRECISANDO COM URGÊNCIA DE INVESTIMENTOS

PARA SUA DESPOLUIÇÃO.

------------------------------

Emenda nº 39 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Ação: .... - ESTABELECER DIRETRIZES E PREVISÃO DE RECURSOS PARA

ESTADUALIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS ASSOCIADAS À UEMG

Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: ALÉM DE SER UM GRANDE SONHO A ESTADUALIZAÇÃO DAS

UNIDADES ASSOCIADAS Á UEMG, ACALENTADO DESDE A CONSTITUINTE

MINEIRA DE 1989, O TEMA FICOU FORTALECIDO, CONSTANDO DOS

COMPROMISSOS DE CAMPANHA DO ATUAL GOVERNADOR, ANTÔNIO

ANASTASIA, PORTANTO, É FUNDAMENTAL ASSEGURAR ESTABELECER

DIRETRIZES E PREVISÃO DE RECURSOS PARA ESTADUALIZAR AS

FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS ASSOCIADAS Á UEMG

Produto: A DEFINIR
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Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 40 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 116 - CAMINHOS DE MINAS

Ação: .... - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS

REGIÕES

Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: 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

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 41 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 116 - CAMINHOS DE MINAS

Ação: .... - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS
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REGIÕES

Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MG-423 NO TRECHO QUE LIGA O

MUNICÍPIO DE PITANGUI AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 42 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 116 - CAMINHOS DE MINAS

Ação: .... - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS

REGIÕES

Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MG-429 NO TRECHO QUE LIGA O

MUNICÍPIO DE LUZ AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, PASSANDO PELO

DISTRITO DE ESTEIOS

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 43 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 116 - CAMINHOS DE MINAS

Ação: .... - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS

REGIÕES

Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MG-430 NO TRECHO QUE LIGA O

MUNICÍPIO DE IGARATINGA À MG-050

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 44 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 116 - CAMINHOS DE MINAS

Ação: .... - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS

REGIÕES

Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MG-335 NO TRECHO QUE LIGA O

DISTRITO DE MERCÊS DE ÁGUA LIMPA AO MUNICÍPIO DE NAZARENO

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 45 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - DINAMIZAÇÃO DA MÚSICA MINEIRA

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: CIRCULAR A MÚSICA MINEIRA PELAS CAPITAIS BRASILEIRAS,

DISPONOBILIZANDO RECURSOS PARA LOCOMOÇÃO DOS MÚSICOS DE

FORMA A DIVULGAR A MÚSICA MINEIRA, INCLUSIVE POR MEIO DE MATERIAL

ALUSIVO A MÚSICA MINEIRA COM DIVULGAÇÃO DE CD's, DVD's E CATÁLOGOS

INFORMATIVOS

Produto: PÚBLICO VISITANTE

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 46 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS

Ação: .... - Atendimento das 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
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Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 150      1.500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.500.000,00 - 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 47 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 execução e 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 2011 Financeiras 2011

Estadual 450 850.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 850.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A utilização das tecnologias de arquitetura bioclimática de alta
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eficiência energética reduz a degradação ambiental, por utilizar as condições naturais

do lugar (clima, sol, vento, vegetação e topografia), e cria condições de conforto físico

e mental no espaço das habitações, constituindo uma relevante alternativa para a

conservação do meio ambiente.

------------------------------

Emenda nº 48 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

Ação: .... - Elevar a qualificação dos profissional dos educadores com os Florais de

Bach

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Elevar a qualificação profissional dos professores com a utilização dos

Florais de Bach em sua formação e capacitação, garantindo a operacionalização

sistêmica da educação emocional.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A terapia floral é um processo através do qual um indivíduo, com o

auxílio do terapeuta e/ou mobilizado pela ação das essências florais, aumenta o seu

grau de auto-conhecimento, 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 positiva e melhorando

as relações interpessoais e o e respeito e cuidado com o mundo.

Os professores devem ser preparados para trabalhar o inconsciente coletivo de
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seus alunos, pois estes absorvem mais profundamente as lições que lhe são

passadas, e que o poderão ser feitas de forma lúdica e empreendedora.

Esta proposta visa garantir a instituição da disciplina educação emocional na

universidade pública, de forma a conduzir à operacionalização sistêmica da educação

emocional.

------------------------------

Emenda nº 49 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 2011 Financeiras 2011

Estadual            500        600.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - 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 50 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



____________________________________________________________________________
678

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 2011 Financeiras 2011

Central 500        500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A crise vivenciada pelo sistema penitenciário brasileiro estimula a

criminalidade. A atual estrutura mostra-se incapaz de ofertar condições para a

recuperação dos presos, pois não prioriza a humanização da pena e a 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%, enquanto no sistema comum a

média de reincidência atinge o percentual de 68%. Destarte, por acreditarmos que a

segurança social não será alcançada 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 51 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Utilização de produtos orgânicos na merenda escolar.

Unidade Orçamentária: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: Incentivar as cooperativas de pequenos produtores rurais a cultivarem
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alimentos orgânicos destinados à alimentação escolar.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 500        500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A presente emenda visa melhorar a qualidade nutricional da

alimentação escolar com a inclusão de alimentos orgânicos na merenda, bem como

garantir emprego e renda aos pequenos produtores rurais.

------------------------------

Emenda nº 52 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 103 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO

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

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        200.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda em apreço visa contemplar com sinalização turística o

município de Sabará.

------------------------------

Emenda nº 53 Autoria: Wander Borges - PSB
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Programa: 035 - PRO-ACESSO

Ação: .... - Obras de pavimentação da Via Barraginha

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 2011 Financeiras 2011

Central              1        900.000,00

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, localizado no município de Sabará, entre a MGT-262 e o Anel Rodoviário,

com obras destinadas a pavimentação e melhoria da via.

------------------------------

Emenda nº 54 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 2011 Financeiras 2011
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Estadual            850        850.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 850.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A moradia de baixa renda é um dos maiores problemas do Brasil.

Segundo estudo da Fundação João Pinheiro, desenvolvido em parceria com o

Ministério das Cidades, o 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 (6,414 milhões). 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 55 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 2011 Financeiras 2011

Central 150        150.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: No Brasil, a Carta Magna preceitua que a todos são assegurados

direitos sociais básicos como educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança,
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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, inciso IV. As famílias que

ocupam irregularmente bem público na Via Barraginha, em Sabará, não têm com

quem contar, nem para onde ir, vivem em local destituído de segurança e serviços

públicos e sofrem com a ausência de saneamento básico. Estas pessoas que

ocupam a pista de rolamento estabeleceram seus domicílios no local como sua única

forma de conseguir moradia, uma vez que nem a sociedade nem o Poder Público

lhes oferecem alternativas melhores. Repise-se que os referidos moradores

construíram suas moradias na via porque não foram contemplados pelos programas

habitacionais existentes. Irrefutável que os direitos assegurados pela Constituição da

República não estão sendo efetivamente disponibilizados aos cidadãos, motivo pelo

qual apresentamos a emenda em comento para sanar esse aflitivo passivo social.

------------------------------

Emenda nº 56 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 de

Sabará, visando a preservação da cultura.

Produto: PROJETO CULTURAL APOIADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A renda turca é uma espécie confeccionada manualmente, com o

auxílio de agulhas, que em razão de suas características e do processo de sua
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confecção, cogita ser originária da renda palestina, contudo, diferencia-se do referido

artesanato pela direção de seu nó. No século XVIII, a renda turca foi introduzida no

Brasil pelos artesãos estrangeiros que chegavam ao país. As técnicas foram

repassadas às rendeiras, que exerciam seu saber nos limites de suas residências e o

transmitiam às suas descendentes. Posteriormente, em meados do Século XX, no

Município de Sabará, uma senhora, ampla conhecedora da técnica de confecção da

renda turca, agregou novos procedimentos aos já conhecidos para sua feitura,

criando a Renda Turca de Bicos de Sabará. No início da década de oitenta, do Século

XX, a criadora da nova técnica, em idade avançada e preocupada com o

desaparecimento desse saber, o transmitiu a uma artesã da cidade. Esta última, por

meio do Programa Educativo do Museu do Ouro, difundiu o conhecimento da

confecção da Renda Turca de Bicos, preservando a técnica, ulteriormente transmitida

a outras rendeiras locais, sendo seu processo de feitura conhecido e desenvolvido

apenas em Sabará. Destarte, a Renda Turca de Bicos configura um traço distintivo do

saber regional, representado importante bem do patrimônio imaterial mineiro,

característico da cultura sabarense. Diante de toda a relevância desse patrimônio

para a cultura sabarense, apresentamos a presente emenda.

------------------------------

Emenda nº 57 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

Ação: .... - Implantação de Centro de Educação Tecnológica em Santa Luzia

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Instalar no município de Santa Luzia um centro de educação

tecnológica, ampliando as oportunidades de formação profissional dos munícipes.

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        300.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -
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DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Cumpre enfatizar que a educação, seja aquela consubstanciada no

ensino fundamental, médio ou superior, é reconhecida pela Constituição da República

como um direito social. A Carta Magna, em seu artigo 205, erigiu a educação como

um direito de todos, que visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o

exercício da cidadania e sua qualificação profissional. O Município de Santa Luzia

possui mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes, sendo composto em sua maioria

por jovens, motivo pelo qual mostram-se necessárias ações de capacitação e

formação profissional voltadas para esse público.

------------------------------

Emenda nº 58 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 unidades habitacionais no município de Sabará.

Produto: UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

Unidade de medida: UNIDADE HABITACIONAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 10      1.000.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda ora apresentada possibilitará a construção de unidades

habitacionais em Sabará.

------------------------------

Emenda nº 59 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

Ação: .... - Comunicação Socioambiental

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
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Finalidade: Proporcionar e difundir informação à sociedade referente ao evento do

dia da árvore, visando a integração do meio ambiente e da sociedade.

Produto: EVENTO APOIADO

Unidade de medida: EVENTO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 20        200.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - 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 60 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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1        500.000,00

Central 1      7.000.000,00

Centro Oeste 1        500.000,00

Mata 0              0,00

Norte de Minas 1        500.000,00

Rio Doce 1        500.000,00

Sul de Minas 2     13.500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.000.000,00 - 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
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voltadas ao desenvolvimento urbano de cidades-pólo.

------------------------------

Emenda nº 61 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 035 - PRO-ACESSO - Ação: 1352 - MELHORIA DE ACESSO AOS

PARQUES

Mudança de unidade orçamentária para: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 11      5.483.200,00

Centro Oeste 1        500.000,00

Mata 6      1.954.200,00

Norte de Minas 1        500.000,00

Rio Doce 15      8.562.600,00

Sul de Minas 1        500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda em apreço visa contemplar os municípios integrantes das

regiões Sul de Minas, Centro-Oeste e Norte de Minas com obras destinadas a

melhorar a acessibilidade rodoviária aos seus parques.

------------------------------

Emenda nº 62 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 2011 Financeiras 2011

Central 1         22.990,00

Rio Doce 1         25.000,00
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Sul de Minas 1         25.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - 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 63 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 2011 Financeiras 2011

Central 6        195.425,00

Mata 2         50.000,00

Norte de Minas 2         50.000,00

Rio Doce 2         50.000,00

Sul de Minas 2         50.000,00

Triângulo 2         50.000,00

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 64 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 2011 Financeiras 2011

Central         22.000          9.200,00

Centro Oeste          5.500          2.300,00

Jequitinhonha / Mucuri          5.500          2.300,00

Mata          5.500          2.300,00

Norte de Minas          5.500          2.300,00

Rio Doce          5.500          2.300,00

Sul de Minas          5.500          2.300,00

Triângulo          5.500          2.300,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 13.800,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A presente emenda visa possibilitar nos municípios integrantes das

regiões Centro-Oeste, Jequitinhonha, 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 65 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 2011 Financeiras 2011

Central 1         30.000,00

Centro Oeste 1         30.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1         30.000,00

Mata 1         30.000,00

Norte de Minas 1         30.000,00

Rio Doce 1         30.000,00

Sul de Minas 1         30.000,00
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Triângulo 1         30.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 210.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que os município 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 66 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)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 10         10.000,00

Centro Oeste 5          5.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 5          5.000,00

Mata 5          5.000,00

Norte de Minas 5          5.000,00

Rio Doce 5          5.000,00

Sul de Minas 5          5.000,00

Triângulo 5          5.000,00

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.

------------------------------
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Emenda nº 67 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 2011 Financeiras 2011

Central 1      7.000.000,00

Centro Oeste 1        500.000,00

Mata 1        500.000,00

Norte de Minas 1        500.000,00

Rio Doce 1        500.000,00

Sul de Minas 2     13.500.000,00

Triângulo 1        500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que municípios de médio porte das regiões

Centro-Oeste, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas, Rio Doce e Triângulo

sejam contemplados com ações voltadas ao desenvolvimento urbano.

------------------------------

Emenda nº 68 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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 2      2.500.000,00

Central 18     23.800.000,00

Centro Oeste 1        300.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 2      1.100.000,00

Mata 4      5.500.000,00

Noroeste de Minas 3      4.000.000,00



____________________________________________________________________________
691

Norte de Minas 8      4.900.000,00

Rio Doce 2      2.000.000,00

Sul de Minas 4      2.700.000,00

Triângulo 4      5.500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que os municípios da região Centro-Oeste

sejam contemplados com obras de construção e reforma de prédios escolares.

------------------------------

Emenda nº 69 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 2011 Financeiras 2011

Central 1     15.934.030,00

Centro Oeste 1        300.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1        300.000,00

Mata 1        300.000,00

Norte de Minas 1        300.000,00

Rio Doce 1        300.000,00

Sul de Minas 1        300.000,00

Triângulo 1        300.000,00

Cancelamento Compensatório:

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.
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------------------------------

Emenda nº 70 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 2011 Financeiras 2011

Central 3        310.460,00

Centro Oeste 2        200.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 2        200.000,00

Noroeste de Minas 9        920.044,00

Norte de Minas 15      1.525.074,00

Rio Doce 2        200.000,00

Sul de Minas 3        305.015,00

Triângulo 2        200.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 800.000,00 - 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 Centro Oeste,

Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce e Triângulo.

------------------------------

Emenda nº 71 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)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 30     13.000.000,00

Centro Oeste 1        300.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1        300.000,00

Norte de Minas 1        300.000,00
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Rio Doce 1        300.000,00

Sul de Minas 1        300.000,00

Triângulo 1        300.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.800.000,00 - 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 72 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM - Ação: 1050 - IMPLANTAÇÃO DA

POUPANÇA JOVEM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 15.002     15.002.000,00

Centro Oeste 1.000      1.000.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 2.128      2.128.000,00

Mata 5.524      5.524.000,00

Norte de Minas 6.159      6.159.000,00

Rio Doce 5.687      5.687.000,00

Sul de Minas 1.000      1.000.000,00

Triângulo 1.000      1.000.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 3.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680

- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará a ampliação das ações do Programa Poupança

Jovem nas regiões do Sul de Minas, Triângulo e Centro-Oeste.

------------------------------

Emenda nº 73 Autoria: Wander Borges - PSB



____________________________________________________________________________
694

Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM - Ação: 1051 - REALIZAÇÃO DAS

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 22.179      7.934.958,00

Centro Oeste 1.000        300.000,00

Estadual 0     16.264.936,00

Jequitinhonha / Mucuri 4.662      1.773.019,00

Mata 11.697      3.478.074,00

Norte de Minas 13.038      3.827.640,00

Rio Doce 8.424      2.782.121,00

Sul de Minas 1.000        300.000,00

Triângulo 1.000        300.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 900.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que os alunos do Programa Poupança Jovem,

residentes nas regiões do Sul de Minas, Triângulo e Centro Oeste, desfrutem de

atividades complementares às suas atividades escolares.

------------------------------

Emenda nº 74 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 2011 Financeiras 2011

Central 22.179      1.330.099,00

Centro Oeste 1.818        100.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 4.662        304.022,00

Mata 11.697        532.039,00

Norte de Minas 13.038        684.050,00
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Rio Doce 8.424        570.042,00

Sul de Minas 1.818        100.000,00

Triângulo 1.818        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - 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 75 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 2011 Financeiras 2011

Central 7.370      3.742.589,00

Centro Oeste 1.000        500.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1.000        500.000,00

Mata 1.000        500.000,00

Norte de Minas 1.000        500.000,00

Rio Doce 1.000        500.000,00

Sul de Minas 1.000        500.000,00

Triângulo 1.000        500.000,00

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, Jequitinhonha, Mata, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e

Triângulo uma formação mais ampla.

------------------------------
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Emenda nº 76 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 2011 Financeiras 2011

Central 3        230.000,00

Centro Oeste 2        100.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 2        100.000,00

Mata 2        100.000,00

Norte de Minas 2        100.000,00

Rio Doce 2        100.000,00

Sul de Minas 2        100.000,00

Triângulo 2        100.000,00

Justificativa: A emenda proporcionará a consolidação da concepção dos centros da

juventude nas regiões Centro-Oeste, Jequitinhonha, Mata, Norte de Minas, Rio Doce,

Sul de Minas e Triângulo.

------------------------------

Emenda nº 77 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 2011 Financeiras 2011

Central 2      1.492.000,00

Centro Oeste 1        300.000,00

Estadual 1        300.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1        300.000,00

Mata 1        300.000,00

Noroeste de Minas 1        300.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680
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- DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que o Programa Ambientação seja

desenvolvido nas regiões da Mata, Centro-Oeste, Jequitinhonha, Noroeste de Minas

e Norte de Minas.

------------------------------

Emenda nº 78 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1067 - IMPLANTAÇÃO DE

SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA DESTINAÇÃO FINAL E

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 80        800.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 800.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda ora apresentada visa aumentar o número de metas físicas e

financeiras com o escopo de possibilitar um maior atendimento dos municípios no que

pertine à implantação de sistemas adequados de disposição final de resíduos.

------------------------------

Emenda nº 79 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 046 - REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS VELHAS - META 2014 - Ação:

1020 - ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERVENCOES DE SANEAMENTO

PARA OS MUNICIPIOS FORA DA CONCESSAO DA COPASA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 12        600.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda apresentada visa aumentar o número de metas físicas e
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financeiras destinadas a apoiar as administrações municipais na elaboração de

projetos de intervenção de saneamento.

------------------------------

Emenda nº 80 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO

Ação: .... - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade: Promover a regularização fundiária das unidades de conservação

estaduais.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 10        500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: O Estado de Minas Gerais possui trinta e cinco parques, perfazendo o

total de 465,26 mil hectares de áreas preservadas. Contudo, apenas metade das

unidades de conservação possui regularização fundiária, dificultando a fiscalização e

a implementação dos planos de manejo. Conforme levantamento realizado pela

Universidade Federal de Viçosa, 60% (sessenta por cento) das unidades apresentam

sérias pendências em seus processos desapropriatórios e na criação dos conselhos.

A Lei n.º 9.985/2.000, que institui o Sistema Nacional das Unidades de Conservação,

determina que áreas que componham um parque seja de domínio público,

competindo ao ente que o instituiu a obrigação de promover a desapropriação das

terras particulares incluídas em seu limite. A emenda apresentada visa auxiliar na

consolidação territorial das unidades de conservação, possibilitando a regularização

da situação fundiária e a consolidação dos limites dos parques.

------------------------------
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Emenda nº 81 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 006 - CIDADE ADMINISTRATIVA - Ação: 1374 - CONSTRUÇÃO DE

BATALHAO DO CBMMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 75      3.500.000,00

Rio Doce 1        500.000,00

Justificativa: A emenda em comento visa garantir a construção de um Batalhão do

Corpo de Bombeiros Militar no Município de Timóteo.

------------------------------

Emenda nº 82 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - Ação: 4224 -

PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1          1.000,00

Estadual 1.346.865    336.583.212,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A Comarca de Sabará conta com apenas duas varas de competência

mista, de forma que apenas dois juízes respondem pelos processos judiciais cíveis e

criminaris, compartilhando a responsabilidade pelos Juizados Especiais, Infância e

Juventude, direção do foro, execuções criminais e instância eleitoral, em flagrante

desproporção com as dimensões da comarca e seu acervo processual.

Preenche, ainda, todos os requisitos legais para a instalação da nova vara, quais

sejam, quantitativo de processos e distribuição mensal de feitos. Conforme

demonstram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Município

de Sabará possui cerca de 131.398 habitantes. Em consequência, a Comarca

apresenta elevadíssima movimentação forense, possuindo cada vara
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aproximadamente 7.000 processos.

A emenda ora apresentada visa corrigir essa grave situação, garantindo ao Tribunal

de Justiça de Minas Gerais recursos para a instalação da terceira vara na Comarca

de Sabará.

------------------------------

Emenda nº 83 Autoria: Wander Borges - PSB

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)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 0      2.542.989,00

Central 13     27.207.900,00

Centro Oeste 2      4.089.632,00

Estadual 4     14.440.283,00

Jequitinhonha / Mucuri 0              0,00

Mata 0     14.451.017,00

Noroeste de Minas 0              0,00

Norte de Minas 2        814.503,00

Rio Doce 2      1.607.843,00

Sul de Minas 2      4.964.303,00

Triângulo 0     30.501.282,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A Comarca de Sabará conta com apenas duas varas de competência

mista, de forma que apenas dois juízes respondem pelos processos judiciais cíveis e

criminaris, compartilhando a responsabilidade pelos Juizados Especiais, Infância e

Juventude, direção do foro, execuções criminais e instância eleitoral, em flagrante

desproporção com as dimensões da comarca e seu acervo processual.

Preenche, ainda, todos os requisitos legais para a instalação da nova vara, quais
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sejam, quantitativo de processos e distribuição mensal de feitos. Conforme

demonstram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Município

de Sabará possui cerca de 131.398 habitantes. Em consequência, a Comarca

apresenta elevadíssima movimentação forense, possuindo cada vara

aproximadamente 7.000 processos.

A emenda ora apresentada visa corrigir essa grave situação, garantindo ao Tribunal

de Justiça de Minas Gerais recursos para a construção de um anexo ao forúm da

Comarca, destinado a abrigar sua terceira vara.

------------------------------

Emenda nº 84 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 016 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS - Ação: 4245 -

REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        110.000,00

Estadual 2        220.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 110.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A presente emenda visa fortalecer o processo de descentralização do

turismo por meio de ações de incentivo direcionadas às instâncias de governança,

localizadas na região Central do Estado.

------------------------------

Emenda nº 85 Autoria: Wander Borges - PSB

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 2011 Financeiras 2011

Central 6        927.000,00
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Centro Oeste 1        100.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1        100.000,00

Mata 1        100.000,00

Noroeste de Minas 1        100.000,00

Norte de Minas 1        100.000,00

Rio Doce 1        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa garantir o desenvolvimento de programas e projetos

direcionados à pesquisa, manejo, preservação, proteção e conservação da

biodiversidade nas regiões da Mata, Centro-Oeste, Noroeste de Minas, Jequitinhonha

e Rio Doce.

------------------------------

Emenda nº 86 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO - Ação: 4060 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS UNIDADES

DE CONSERVAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1        672.000,00

Central 14      1.000.000,00

Centro Oeste 2      2.000.000,00

Estadual 90      6.000.000,00

Rio Doce 1        300.000,00

Sul de Minas 2        500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 800.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda permite a estruturação de unidades de conservação
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localizadas nas regiões do Rio Doce e Sul de Minas.

------------------------------

Emenda nº 87 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA - Ação: 4056 - EDUCAÇÃO E

EXTENSÃO AMBIENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1         60.000,00

Central 1         60.000,00

Centro Oeste 1         60.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1         60.000,00

Mata 1         73.000,00

Noroeste de Minas 1         60.000,00

Norte de Minas 1         60.000,00

Rio Doce 1         60.000,00

Sul de Minas 1         60.000,00

Triângulo 1         60.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 60.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa garantir a realização de projetos e ações de educação

ambiental na região do Alto Paranaíba.

------------------------------

Emenda nº 88 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 113 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS

HÍDRICOS - Ação: 4088 - PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS

RECURSOS HÍDRICOS - PRÓ-ÁGUA

Mudança de unidade orçamentária para: 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO

PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0        100.000,00

Mata 1         50.000,00

Norte de Minas 4      1.200.000,00

Rio Doce 1         50.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Esta emenda pretende garantir às regiões do Rio Doce e Mata a

possibilidade de planejar e gerir os recursos hídricos conjuntamente com a expansão

de sua infraestrutura.

------------------------------

Emenda nº 89 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 011 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM

BACIAS HIDROGRÁFICAS - Ação: 1011 - ACOMPANHAMENTO E

IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 2         50.000,00

Estadual 0        428.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 2              0,00

Norte de Minas 3              0,00

Rio Doce 2              0,00

Sul de Minas 4              0,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa implentar os dispositivos constantes na Política

Estadual de Recursos Hídricos nos municípios da região Central do Estado.
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------------------------------

Emenda nº 90 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 011 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM

BACIAS HIDROGRÁFICAS - Ação: 4032 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS

HIDRICOS E CADASTRAMENTO DE USOS E USUARIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1         80.000,00

Centro Oeste 1         80.000,00

Noroeste de Minas 1         80.000,00

Norte de Minas 3        240.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 158.809,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa promover ações de desenvolvimento de recursos

hídricos nas regiões Central e Centro Oeste, bem como corrigir uma impropriedade

no projeto, uma vez que foram definidas metas físicas sem o respectivo respaldo

financeiro.

------------------------------

Emenda nº 91 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 011 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM

BACIAS HIDROGRÁFICAS - Ação: 1017 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE

PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS - FHIDRO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        300.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 2      2.160.000,00

Norte de Minas 3      3.240.000,00

Rio Doce 2      1.080.000,00

Sul de Minas 4      4.320.000,00
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa garantir à região Central recursos financeiros para a

elaboração dos planos diretores de recursos hídricos.

------------------------------

Emenda nº 92 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -

Ação: 4696 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE

ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1         25.000,00

Central 56      8.060.000,00

Centro Oeste 1         25.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1         25.000,00

Mata 1         25.000,00

Noroeste de Minas 1         25.000,00

Norte de Minas 1         25.000,00

Rio Doce 1         25.000,00

Sul de Minas 1         25.000,00

Triângulo 1         25.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 225.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa destinar recursos e financiar programas de atendimento

às crianças e adolescentes aos municípios integrantes das diversas regiões do

Estado.

------------------------------

Emenda nº 93 Autoria: Wander Borges - PSB
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Programa: 154 - MINAS JOVEM PROTAGONISTA - Ação: 4100 -

MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE /

MINAS PELA JUVENTUDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0         10.000,00

Estadual 85         50.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 0         10.000,00

Mata 0         10.000,00

Norte de Minas 0         10.000,00

Rio Doce 1         10.000,00

Sul de Minas 1         10.000,00

Triângulo 0         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 20.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda busca fomentar a criação de conselhos da juventude nos

municípios integrantes das regiões Sul de Minas e Rio Doce.

------------------------------

Emenda nº 94 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 2011 Financeiras 2011

Central 7.370      3.742.589,00

Rio Doce 3         30.000,00

Sul de Minas 3         30.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 60.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -
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DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitar a inserção econômica, cultural e política dos

jovens residentes na regiões do Sul de Minas e do Rio Doce.

------------------------------

Emenda nº 95 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)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 30     13.000.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa oportunizar a implantação de um centro de treinamento

esportivo na região do Jequitinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 96 Autoria: Wander Borges - PSB

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 2011 Financeiras 2011

Central 2        404.900,00

Jequitinhonha / Mucuri 1        200.000,00

Mata 1        202.450,00

Rio Doce 1        200.000,00

Sul de Minas 1        202.450,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
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Justificativa: A emenda visa garantir recursos para a construção de instalações

esportivas nas regiões do Jequitinhonha e do Rio Doce.

------------------------------

Emenda nº 97 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 211 - INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E

TECNOLÓGICO - Ação: 4517 - APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 10        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 90.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa fomentar e apoiar um maior números de projetos

voltados ao desenvolvimento científico e tecnológico.

------------------------------

Emenda nº 98 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA

AGROPECUÁRIA - Ação: 4022 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 15        154.558,00

Jequitinhonha / Mucuri 2         20.000,00

Mata 25         17.173,00

Noroeste de Minas 2         20.000,00

Norte de Minas 5              0,00

Rio Doce 2         20.000,00

Sul de Minas 30              0,00

Triângulo 5              0,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 60.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -
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DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa garantir recursos financeiros para a difusão de

tecnologias nas regiões do Rio Doce, Jequitinhonha e Noroeste de Minas.

------------------------------

Emenda nº 99 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 199 - INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Ação: 4471 -

SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

E PROCESSOS INOVADORES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 5          5.000,00

Central 5          5.000,00

Centro Oeste 5          5.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 5          5.000,00

Mata 5          5.000,00

Noroeste de Minas 5          5.000,00

Norte de Minas 5          5.000,00

Rio Doce 5          5.000,00

Sul de Minas 5          5.000,00

Triângulo 5          5.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 49.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa estimular a pesquisa e o desenvolvimento de produtos

e processos inovadores em todas as regiões do Estado.

------------------------------

Emenda nº 100 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Dê-se à finalidade constante da Ação 4500 a seguinte redação:

"SUBSIDIAR OS PROJETOS VINCULADOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE OUTROS CLIENTES, ASSIM COMO
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PROMOVER PESQUISAS SOBRE CRIMINALIDADE, SEGURANÇA PÚBLICA E

DROGAS."

Justificativa: A emenda tem por escopo incluir a temática das drogas nas pesquisas

elaboradas pela Fundação João Pinhero, por guardarem profunda relação com o

crescimento da criminalidade no Estado.

------------------------------

Emenda nº 101 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 043 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Ação: 4083 - FOMENTO

A ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E

PROCESSOS INOVADORES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 0              0,00

Central 1      8.412.449,00

Jequitinhonha / Mucuri 1        100.000,00

Mata 1      8.560.800,00

Norte de Minas 1      2.146.166,00

Rio Doce 1        100.000,00

Sul de Minas 1      8.184.752,00

Triângulo 1      3.487.733,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa estimular o desenvolvimento da inovação tecnológica

nas regiões do Rio Doce e Jequitinhonha.

------------------------------

Emenda nº 102 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)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1     15.934.030,00

Jequitinhonha / Mucuri 1        200.000,00

Mata 1        200.000,00

Norte de Minas 1        200.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará o estabelecimento de diretrizes e orientações

pedagógicas para as classes pré-escolas das regiões do Jequitinhonha, da Mata e do

Norte de Minas .

------------------------------

Emenda nº 103 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Dê-se à finalidade constante da Ação 4013 a seguinte redação:

"MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRÁTICAS

ADEQUADAS, PRIORIZANDO A AQUISIÇÃO DE HABILIDADES E

COMPETÊNCIAS DA LEITURA, ESCRITA E RACIOCÍNIO."

Justificativa: A emenda visa substituir o vocábulo cálculo por raciocínio, por ser o

mesmo mais abragente que o outro termo.

------------------------------

Emenda nº 104 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Acrescente-se à Área de Resultados Qualidade Ambiental o

objetivo estratégico seguinte:

"INCENTIVAR A RECICLAGEM."

Justificativa: A reciclagem deve ser vista como uma relevante alternativa para o

tratamento dos resíduos sólidos urbanos, uma vez que contribui diretamente com a

conservação do meio ambiente, bem como diminui a quantidade de lixo enviada aos

aterros sanitários. A emenda apresentada visa tornar a reciclagem um objetivo

estratégico do Estado.

------------------------------
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Emenda nº 105 Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - Ação: 4416 - APOIO A

PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 3        174.625,00

Central 57      3.354.636,00

Centro Oeste 4        232.834,00

Jequitinhonha / Mucuri 11        640.293,00

Mata 10        535.251,00

Noroeste de Minas 2        116.417,00

Norte de Minas 10        535.251,00

Rio Doce 7        364.639,00

Sul de Minas 10        535.251,00

Triângulo 7        401.438,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A Capela Nossa Senhora do Rosário, localizada em Mariana, foi

construída no século XVIII, com arquitetura do estilo barroco e possui obras de arte

de artistas renomados como Aleijadinho e Manuel da Costa Athaíde. Além de possuir

um tombamento federal, está compreendida no núcleo histórico de Santa Rita Durão,

tombado pelo órgão estadual de patrimônio em 1996. A igreja encontra-se inclinada,

apresenta rachaduras e está em péssimo estado de conservação. Laudos técnicos

apontam que a inclinação decorreu do solo siltoso e da erosão provocada pela

umidade, uma vez que o terreno em que se localiza não dispõe de escoamento

adequado para as águas pluviais. A emenda apresentada visa garantir proporcionar a

restauração da Capela de Nossa Senhora do Rosário, localizada no Distrito de Santa

Rita Durão, em Mariana.

------------------------------
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Emenda nº 106 Autoria: Weliton Prado - PT

Programa: 129 - ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES

Ação: .... - NOVA - Sistema de Bolsa-Permanência a alunos carentes dos campi da

Unimontes

Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Finalidade: Garantir o aumento progressivo da diplomação dos alunos dos campi da

Unimontes, reduzindo a evasão escolar com bolsa para a permanência na instituição.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas 2.140        750.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 750.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Atendendo a uma reivindicação histórica da comunidade universitária

da UEMG e de suas fundações associadas e à proposta da Comissão Especial sobre

a UEMG da Assembleia Legislativa, o governo estadual criou como ação

orçamentária o sistema de bolsas a alunos carentes dos campi da UEMG e

Fundações Associadas.

Contudo, apesar de a Unimontes ter o ensino gratuito, há uma demanda crescente

para programas de assistência estudantil, especialmente, para custear despesas de

moradia, alimentação e materiais dos estudantes para assegurar sua permanência na

universidade. Cabe ressaltar que a Unimontes é a única Universidade Pública

inserida em vasta região do Estado.

Por todas essas razões, apresento a emenda para incluir a ação no rol de

prioridades governamentais.

------------------------------

Emenda nº 107 Autoria: Weliton Prado - PT

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - NOVA - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Auxílio
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Periculosidade

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E

GESTÃO

Finalidade: Assegurar cumprimento da Constituição Estadual no que concerne à

concessão de auxílio/gratificação por atividade de risco (periculosidade) no valor de

25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração dos bombeiros militares.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 5.817     52.000.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 52.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro militar, de agente

de segurança penitenciário e de agente de segurança sócio-educativo são típificadas

como profissões de risco, perigosas e que, portanto, fazem, seus ocupantes jus ao

adicional de periculosidade, definido nos termos da Constituição Federal e em

conformidade com o disposto nos artigos 36 e 39 da Constituição Estadual. Por todas

essas razões, apresento a emenda para incluir a ação no rol de prioridades

governamentais.

------------------------------

Emenda nº 108 Autoria: Weliton Prado - PT

Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Ação: .... - NOVA - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Auxílio-

Periculosidade

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Assegurar cumprimento da Constituição Estadual no que concerne à

concessão de auxílio/gratificação por atividade de risco (periculosidade) no valor de

25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração dos policiais civis.

Produto: A DEFINIR
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Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 10.866    130.107.146,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 130.107.146,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro militar, de agente

de segurança penitenciário e de agente de segurança sócio-educativo são típificadas

como profissões de risco, perigosas e que, portanto, fazem, seus ocupantes jus ao

adicional de periculosidade, definido nos termos da Constituição Federal e em

conformidade com o disposto nos artigos 36 e 39 da Constituição Estadual. Por todas

essas razões, apresento a emenda para incluir a ação no rol de prioridades

governamentais.

------------------------------

Emenda nº 109 Autoria: Weliton Prado - PT

Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Ação: .... - NOVA - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Auxílio-

Periculosidade

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Assegurar cumprimento da Constituição Estadual no que concerne à

concessão de auxílio/gratificação por atividade de risco (periculosidade) no valor de

25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração dos policiais militares.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 50.366    349.855.635,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 349.855.635,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -



____________________________________________________________________________
717

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro militar, de agente

de segurança penitenciário e de agente de segurança sócio-educativo são típificadas

como profissões de risco, perigosas e que, portanto, fazem, seus ocupantes jus ao

adicional de periculosidade, definido nos termos da Constituição Federal e em

conformidade com o disposto nos artigos 36 e 39 da Constituição Estadual. Por todas

essas razões, apresento a emenda para incluir a ação no rol de prioridades

governamentais.

------------------------------

Emenda nº 110 Autoria: Weliton Prado - PT

Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA

EDUCACIONAL

Ação: .... - NOVA - Passe Escolar Intermunicipal

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Assegurar o transporte escolar intermunicipal para alunos carentes com

desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da tarifa vigente.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 200.000     40.000.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 40.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Uma das ações prioritárias do Estado é reduzir, drasticamente, a

evasão escolar. Uma das razões é o alto custo da passagem de ônibus. Na região

metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, a tarifa chega a quase R$ 3,00. Além

disso, são muitas as situações no interior de estudantes que moram em uma cidade e

estudam em outra, necessitando de transporte todos os dias. O aluno carente, que

não tem condições de pagar a passagem integral, acaba desisitindo de estudar. Por

essas razões, apressento a emenda para incluir a ação no rol de prioridades
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governamentais.

------------------------------

Emenda nº 111 Autoria: Weliton Prado - PT

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Ação: .... - NOVA - Identificação Civil - Identidade na Escola

Unidade Orçamentária: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Promover a identificação civil de estudantes por meio da emissão de

carteiras de identidade em escolas da rede pública estadual de ensino e municipais

conveniadas.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100.000         60.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 60.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A presente emenda objetiva incluir no PPAG a Política de

Descentralização da Emissão de Carteiras de Identidade em escolas da rede

estadual de ensino e municipal conveniadas. Trata-se de importante política que visa

facilitar o acesso à cidadania aos estudantes de escolas públicas, proporcionando

aos estudantes a oportunidade de terem acesso à carteira de identidade de forma ágil

e não burocrática. Com a implementação desta política, gradativamente, a demanda

por confecção de carteiras de identidade nos postos de identificação será reduzida,

haja vista que o atendimento a estudantes será realizado no estabelecimento de

ensino em que estejam matriculados.

------------------------------

Emenda nº 112 Autoria: Weliton Prado - PT

Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA

EDUCACIONAL
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Ação: .... - NOVA - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares de

Educação Infantil e Ensino Fundamental para os Municípios

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Apoiar os municípios, com recursos financeiros, na Construção,

Reforma e Ampliação de Prédios Escolares de Educação Infantil e Ensino

Fundamental

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 20         20.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 20.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Uma das grandes carências municipais é a construção, reforma e

ampliação de prédios escolares. A Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização, inclusive, registrou em pesquisa que esta demanda das prefeituras

representa 18% das carências nas cidades, razão pela qual formulamos a presente

emenda.

------------------------------

Emenda nº 113 Autoria: André Quintão - PT

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 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU COMPENENTES DE

COMUNIDADES TRADICIONAIS, COMO QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

Produto: DOCUMENTO EMITIDO

Unidade de medida: DOCUMENTO

Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100         50.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 114 Autoria: André Quintão - PT

Programa: 170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO -

CTPM

Ação: .... - produção de material didático para as escolas estaduais

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: PRODUÇÃO DE VÍDEOS E CARTILHAS PARA SUBSIDIAR

PROFESSORES E ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO SOBRE A

REALIDADE DOS POVOS INDÍGENAS

Produto: MATERIAL DIDÁTICO DISTRIBUÍDO

Unidade de medida: MATERIAL DIDÁTICO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual        200.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 115 Autoria: André Quintão - PT

Programa: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - Ação: 2096 -

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO

FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata 1        200.000,00
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------------------------------

Emenda nº 116 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -

PADEM - Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de unidade orçamentária para: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ

Mudança de finalidade para: Termino da construção do Estádio Municipal de

Montes Claros

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Termino da construção do Estádio Municipal de Montes Claros

------------------------------

Emenda nº 117 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 166 - BARRAGENS DE MINAS - Ação: 1084 - IMPLANTAÇÃO DE

BARRAGENS E GERENCIAMENTO AMBIENTAL

Mudança de nome para: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CONGONHAS NO

NORTE DE MINAS EM PARCERIAS COM A COPASA

Mudança de unidade orçamentária para: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Mudança de finalidade para: Construção da barragem de Congonhas no Norte de

Minas em parcerias com a Copasa

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção da barragem de Congonhas no Norte de Minas em

parcerias com a Copasa

------------------------------

Emenda nº 118 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 006 - CIDADE ADMINISTRATIVA - Ação: 1374 - CONSTRUÇÃO DE

BATALHAO DO CBMMG

Mudança de unidade orçamentária para: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DEFESA SOCIAL

Mudança de finalidade para: Construção da sede do Batalhão do corpo de

bombeiros de Montes Claros

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção da sede do Batalhão do corpo de bombeiros de Montes

Claros

------------------------------

Emenda nº 119 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -

PADEM - Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de unidade orçamentária para: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Mudança de finalidade para: Realização de obras de infraestrutura urbana em
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Pirapora

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Realização de obras de infraestrutura urbana em Pirapora

------------------------------

Emenda nº 120 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -

PADEM - Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de unidade orçamentária para: 1321 - SECRETARIA DE ESTADO DE

SAÚDE

Mudança de finalidade para: Construção do Centro de Tratamento de Doenças

Oncologicas do Norte de Minas em Pirapora, anexo ao Hospital Municipal de Pirapora

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - 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 121 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 unidade orçamentária para: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Mudança de finalidade para: Construção da Fazenda Solidária São Francisco de

Assis, em Montes Claros para Recuperação de Usuários de Drogas

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - 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 122 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 127 - INFRA-ESTRUTURA RURAL - Ação: 4222 - PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO

Mudança de unidade orçamentária para: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Mudança de finalidade para: Equipar e Modernizar a Ruralminas para construção

de Barragens

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Equipar e Modernizar a Ruralminas para construção de Barragens

------------------------------

Emenda nº 123 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -

PADEM - Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de unidade orçamentária para: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Mudança de finalidade para: Restauração de ação excluída na proposta de revisão

do PPAG 2008/2011 para exercício 2010, em função de sua importância para

geração de renda e para melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares do

Estado

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Restauração de ação excluída na proposta de revisão do PPAG

2008/2011 para exercício 2010, em função de sua importância para geração de renda

e para melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares do Estado

------------------------------

Emenda nº 124 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4076 -

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS

E VIAS URBANAS

Mudança de unidade orçamentária para: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS



____________________________________________________________________________
726

Mudança de finalidade para: Pavimentação asfaltica de Grão Mogol ate Virgem da

Lapa

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Pavimentação asfaltica de Grão Mogol ate Virgem da Lapa

------------------------------

Emenda nº 125 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4076 -

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS

E VIAS URBANAS

Mudança de unidade orçamentária para: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Mudança de finalidade para: Pavimentação asfaltica de Pintópolis a Urucuia

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Pavimentação asfaltica de Pintópolis a Urucuia

------------------------------

Emenda nº 126 Autoria: Gil Pereira - PP
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Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4076 -

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS

E VIAS URBANAS

Mudança de unidade orçamentária para: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Mudança de finalidade para: Pavimentação asfaltica de Urucuia a Arinos

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Pavimentação asfaltica de Urucuia a Arinos

------------------------------

Emenda nº 127 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4076 -

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS

E VIAS URBANAS

Mudança de unidade orçamentária para: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Mudança de finalidade para: Pavimentação asfaltica de Chapada Gaucha a

Formoso

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Pavimentação asfaltica de Chapada Gaucha a Formoso

------------------------------

Emenda nº 128 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4076 -

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS

E VIAS URBANAS

Mudança de unidade orçamentária para: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Mudança de finalidade para: Pavimentação asfaltica de Espinosa a Itamirim

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Pavimentação asfaltica de Espinosa a Itamirim

------------------------------

Emenda nº 129 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4076 -

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS

E VIAS URBANAS

Mudança de unidade orçamentária para: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Mudança de finalidade para: Pavimentação asfaltica de Pedras de Maria da Cruz a

Mocambinho

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR



____________________________________________________________________________
729

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Pavimentação asfaltica de Pedras de Maria da Cruz a Mocambinho

------------------------------

Emenda nº 130 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4543 -

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS)

Mudança de unidade orçamentária para: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Mudança de finalidade para: Construção de Ponte sobre o Rio São Francisco na

cidade de Arinos até Pintópolis

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção de Ponte sobre o Rio São Francisco na cidade de Arinos

até Pintópolis

------------------------------

Emenda nº 131 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 166 - BARRAGENS DE MINAS - Ação: 1084 - IMPLANTAÇÃO DE

BARRAGENS E GERENCIAMENTO AMBIENTAL

Mudança de unidade orçamentária para: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE
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AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Mudança de finalidade para: Construção da Barragem do "Gaieiro" em Mamonas

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção da Barragem do "Gaieiro" em Mamonas

------------------------------

Emenda nº 132 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 127 - INFRA-ESTRUTURA RURAL - Ação: 4184 - CONSTRUÇÃO DE

BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTO

Mudança de unidade orçamentária para: 2421 - INSTITUTO DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Mudança de finalidade para: Construção de barramentos e bacias de captação de

água de chuva

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção de barramentos e bacias de captação de água de chuva

------------------------------

Emenda nº 133 Autoria: Gil Pereira - PP
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Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS - Ação:

4176 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE

CONCESSÃO DA COPASA

Mudança de unidade orçamentária para: 2421 - INSTITUTO DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Mudança de finalidade para: Apoio as Ações de Saneamento Básicas em Pequenas

Comunidades Rurais: sistemas simplificados de abastecimento de água.

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Apoio as Ações de Saneamento Básicas em Pequenas Comunidades

Rurais: sistemas simplificados de abastecimento de água.

------------------------------

Emenda nº 134 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA -

Ação: 4106 - FOMENTO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA

Mudança de unidade orçamentária para: 2421 - INSTITUTO DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Mudança de finalidade para: Implantação do programas de hortas organicas para

disponibilizar alimentos saudáveis a população e criação de feiras livres para gerar

emprego e renda com a comercialização destes produtos.

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Estadual         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Implantação do programas de hortas organicas para disponibilizar

alimentos saudáveis a população e criação de feiras livres para gerar emprego e

renda com a comercialização destes produtos.

------------------------------

Emenda nº 135 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 016 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS - Ação: 4015 -

DESENVOLVIMENTO E MARKETING DE PRODUTOS TURÍSTICOS

Mudança de unidade orçamentária para: 2421 - INSTITUTO DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Mudança de finalidade para: Mapeamento das potencialidades econômicas e

divulgação dos produtos característicos com a elaboração de um plano de incentivos

para a atração de investimentos.

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Mapeamento das potencialidades econômicas e divulgação dos

produtos característicos com a elaboração de um plano de incentivos para a atração

de investimentos.

------------------------------

Emenda nº 136 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA -

Ação: 4702 - DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO
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ASSOCIATIVISMO

Mudança de unidade orçamentária para: 2421 - INSTITUTO DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Mudança de finalidade para: Estimular a captação de recursos, o associativismo, o

cooperativismo, a educação ambiental, a cidadania e autonomia das comunidades da

região.

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Estimular a captação de recursos, o associativismo, o cooperativismo,

a educação ambiental, a cidadania e autonomia das comunidades da região.

------------------------------

Emenda nº 137 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 156 - AÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E COMUNITÁRIAS PARA

POPULAÇÕES CARENTES - Ação: 1230 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE

PLACAS - PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVAS

Mudança de finalidade para: Construção de cistenas de placas para captação de

água de chuva

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção de cistenas de placas para captação de água de chuva

------------------------------

Emenda nº 138 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 156 - AÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E COMUNITÁRIAS PARA

POPULAÇÕES CARENTES - Ação: 1228 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES

PRODUTIVAS

Mudança de finalidade para: Implantar unidades produtivas na região Norte de

Minas

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Implantar unidades produtivas na região Norte de Minas

------------------------------

Emenda nº 139 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 165 - LEITE PELA VIDA - Ação: 4199 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DE LEITE PASTEURIZADO

Mudança de finalidade para: Reduzir o indice de desnutrição e mortalidade infantil

bem como aumentar emprego e renda na região

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         10.000,00

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Reduzir o indice de desnutrição e mortalidade infantil bem como

aumentar emprego e renda na região

------------------------------

Emenda nº 140 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 179 - CIDADÃO NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO - Ação:

1203 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Mudança de finalidade para: Reduzir o numero de analfabetos noS municípios

trabalhados pelo IDENE

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Reduzir o numero de analfabetos noS municípios trabalhados pelo

IDENE

------------------------------

Emenda nº 141 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 191 - PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL - PCPR - Ação:

1237 - APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR

Mudança de finalidade para: Apoiar e financiar projetos comunitários não

reembolsáveis, de natureza produtiva

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Estadual         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Apoiar e financiar projetos comunitários não reembolsáveis, de

natureza produtiva

------------------------------

Emenda nº 142 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 198 - PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ - Ação:

1090 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE

TRABALHO

Mudança de finalidade para: Criar oportunidades de trabalho por meio da

qualificação sócio-profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Criar oportunidades de trabalho por meio da qualificação sócio-

profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social

------------------------------

Emenda nº 143 Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA - Ação:

1101 - AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

Mudança de finalidade para: Apoiar os municípios atingidos pela seca com ações

emergenciais de socorro e assistenciais.

Mudança de produto para: A DEFINIR

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Apoiar os municípios atingidos pela seca com ações emergenciais de

socorro e assistenciais.

------------------------------

Emenda nº 144 (originada da PLE nº 1.238/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4341 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata 1      8.010.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Ampliação da meta financeira da ação, visando equipar o 2º módulo do

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora- UFJF.

------------------------------

Emenda nº 145 (originada da PLE nº 1.243/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 1104 - PROTEÇÃO DE

CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 220      2.400.000,00

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Acréscimo de metas física e financeira, com vistas a assegurar a

interiorização das atividades executadas, fundamentalmente a capacitação de

equipes.

------------------------------

Emenda nº 146 (originada da PLE nº 1.269/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 016 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS - Ação: 4323 -

ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO

Mudança de finalidade para: ARTICULAR E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA

MELHORIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA, PROVER INFRAESTRUTURA

TURÍSTICA E AÇÕES CORRELATAS, especialmente na implantação de projetos de

sinalização turística de atrativos nas áreas urbana e rural, roteirização turística e

instalação de postos de informação turística, PARA EXPANSÃO DA ATIVIDADE E O

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 2     15.825.000,00

Noroeste de Minas 7        179.375,00

Norte de Minas 9        230.625,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O aumento de uma meta física na região central e o acréscimo de

R$100.000,00, na mesma região, têm por objetivo propiciar a adequação de

infraestrutura do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - CHPB - para que se

possa instalar centro de convenções e espaço para divulgação das diferentes

espécies de rosas. Além disso, no antigo cemitério, também pertencente ao CHPB,

pretende-se criar o "Memorial das Rosas" reunindo dois elementos simbólicos da

cidade: rosas e loucura. A mudança da finalidade da ação, por sua vez, visa fortalecer
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a atuação do Estado no apoio aos Municípios para a regionalização do turismo em

Minas Gerais.

------------------------------

Emenda nº 147 (originada da PLE nº 1.288/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE

MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLÓGICOS

Ação: .... - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE MEDICAMENTOS PARA

TRATAMENTO E CONTROLE DE ASMA E DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA

CRÔNICA - DPOC

Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Finalidade: Elaboração de estudo sobre a viabilidade de implantação de fábrica de

medicamentos para tratamento e controle de asma e doença pulmonar obstrutiva

crônica - DPOC.

Produto: PROJETO/ESTUDO REALIZADO

Unidade de medida: PROJETO / ESTUDO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Estudos de prevalência indicam que 10 a 20% da população tem asma

e 15% tem doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC. A asma é a terceira causa de

internação no SUS, atingindo gastos de cerca de R$100 milhões por ano no Brasil.

Além disso, 6 pessoas morrem de asma a cada dia no Brasil por falta de tratamento

adequado e difícil acesso aos medicamentos.

Por sua vez, a DPOC é a quarta causa de adoecimento e mortalidade no mundo e o

custo mensal para adquirir os medicamentos é de aproximadamente R$60 reais por

mês para os casos moderados da doença.

Assim, uma vez que toda a produção mundial de medicamentos para as referidadas
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doenças estão concentradas em grandes indústrias - o que tem elevado muito o

preço final para os pacientes -, sua produção pela Fundação Ezequiel Dias poderá

garantir o acesso e o uso correto desses medicamentos a mais de 10 milhões de

pessoas.

------------------------------

Emenda nº 148 (originada da PLE nº 1.293/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação: 1215 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 38         29.000,00

Central 337        135.888,00

Centro Oeste 100         47.465,00

Jequitinhonha / Mucuri 200         20.000,00

Mata 183         90.436,00

Noroeste de Minas 100         10.000,00

Norte de Minas 51         23.500,00

Rio Doce 200         20.000,00

Sul de Minas 580        269.644,00

Triângulo 211        104.067,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Houve redução proposta em 2011

de 12,15% dos recursos, apesar da

boa execução orçamentária até agosto de 2010.

------------------------------

Emenda nº 149 (originada da PLE nº 1.348/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular
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Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - Ação: 4514 -

APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA IMATERIAL

Mudança de nome para: Promoção da memória indígena de Minas Gerais.

Mudança de finalidade para: Promover a valorização da cultura indígena, suas

festas e rituais tradicionais.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             10         18.836,00

Central             29         47.000,00

Centro Oeste             10         18.836,00

Jequitinhonha / Mucuri             10         18.836,00

Mata             10         18.836,00

Noroeste de Minas              5          9.416,00

Norte de Minas             16         28.232,00

Rio Doce             10         68.836,00

Sul de Minas             10         18.836,00

Triângulo             10         18.836,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O aumento de R$ 50 mil na meta financeira na Região do Rio Doce

visa propiciar condições para que os povos indígenas ali estabelecidos possam criar

espaços de intercâmbios, trocas, valorização e fortalecimento de suas festas

tradicionais, tornando conhecida suas culturas.

------------------------------

Emenda nº 150 (originada da PLE nº 1.358/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 4459 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO JEQUITINHONHA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha / Mucuri 1        500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 490.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O aporte de R$ 490 mil reais à meta financeira, totalizando R$ 500 mil

reais tem por objetivo propiciar os recursos necessários para a efetiva construção, em

Itaobim, do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha, previsto na Ação 4459 do

Projeto Estruturador 009 - Circuitos Culturais de Minas Gerais. A implantação desse

centro cultural na cidade de Itaobim se justificaria em razão de sua localização

geográfica na confluência de rodovias estaduais e federais.

------------------------------

Emenda nº 151 (originada da PLE nº 1.392/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - Ação: 2010 - XADREZ

NA ESCOLA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 500         80.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 40.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A Ação Xadrez na Escola beneficiou, em 2009, mais de 500 alunos em

aproximadamente 200 escolas. Em 2010 a ação não foi executada devido aos limites

impostos pela lei eleitoral no que se refere ao repasse de recursos para entidades

privadas.

A proponente sugere que a programação orçamentária seja feita nos mesmos

moldes do que foi executado em 2009.

------------------------------

Emenda nº 152 (originada da PLE nº 1.413/2010) Autoria: Comissão de
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Participação Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

- Ação: 4110 - PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de finalidade para:

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 2.000        648.981,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Ampliação da meta financeira da ação com vistas a apoiar as ações do

Comitê Gestor Estadual para Criança e Adolescente do Semiárido.

------------------------------

Emenda nº 153 (originada da PLE nº 1.424/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Mudança de objetivo para: MELHORAR O DESEMPENHO DAS ESCOLAS POR

MEIO DA DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES BÁSICOS RELACIONADOS

À GESTÃO ESCOLAR, À REDE FÍSICA, AOS RECURSOS DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS, às condições de trabalho dos profissionais de educação,

ORIENTADos PARA O APRENDIZADO DO ALUNO E A EFICIÊNCIA

OPERACIONAL.

Justificativa: Altera o objetivo do Programa incluindo referência a padrões básicos

relacionados às condições de trabalho dos profissionais da educação.

------------------------------

Emenda nº 154 (originada da PLE nº 1.425/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 1029 - IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS

DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 12      2.473.970,00

Triângulo 2        576.030,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Acréscimo de metas física e financeira na região do Triângulo, com

vistas à implantação do projeto Olho Vivo.

------------------------------

Emenda nº 155 (originada da PLE nº 1.437/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -

Ação: 4696 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE

ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 56      8.060.000,00

Justificativa: Alteração da regionalização da ação de Central para Estadual, tendo

em vista que os projetos aprovados pelo CEDCA, no âmbito da política de

atendimento aos direitos da criança e do adolescente, devem atender a todas as

regiões do Estado.

------------------------------

Emenda nº 156 (originada da PLE nº 1.351/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA - Ação: 4150 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 38.865        154.766,00

Central 796.735      3.172.710,00
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Centro Oeste 97.163        386.916,00

Estadual 10         10.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 38.864        154.766,00

Mata 330.354      1.315.514,00

Norte de Minas 58.298        232.150,00

Rio Doce 58.298        232.150,00

Sul de Minas 349.786      1.392.897,00

Triângulo 174.893        696.449,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região Estadual na regionalização da ação, visando à

estruturação e adequação das sedes da Defensoria Pública nas comarcas do interior

do Estado.

------------------------------

Emenda nº 157 (originada da PLE nº 1.354/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - Ação: 2065 - ADEQUAÇÃO E

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO

SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 24      5.881.700,00

Sul de Minas 1        190.000,00

Justificativa: Inclusão da região Sul naregionalização da ação, com vistas a

reformar unidade prisional no Município de Lavras, a partir da redistribuição de metas

físicas e financeiras.

------------------------------

Emenda nº 158 (originada da PLE nº 1.387/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular
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Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE - Ação: 1188 -

DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 5.000         10.000,00

Rio Doce 1.000        200.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região Rio Doce e alteração da região Estadual para

Central na regionalização da ação, com vistas a adequar a demanda pela assistência

jurídica prestada pela Defensoria Pública aos presos hipossuficientes na área criminal

e de execução penal, em especial na Comarca de Governador Valadares, por meio

da implantação de um Núcleo Criminal de Urgência da Defensoria Pública.

------------------------------

Emenda nº 159 (originada da PLE nº 1.442/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - Ação: 4409 - ESTÍMULO

À PRODUÇÃO CULTURAL

Mudança de unidade orçamentária para: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE

CULTURA

Mudança de finalidade para: INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO CULTURAL

EM SUAS VÁRIAS MODALIDADES, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA

DIVERSIDADE CULTURAL E ARTÍSTICA DE MINAS GERAIS.

Mudança de produto para: PROJETO APOIADO

Mudança de unidade de medida para: PROJETO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             13        505.601,00

Central             32      1.261.673,00
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Centro Oeste             13        505.601,00

Jequitinhonha / Mucuri             14        555.601,00

Mata             13        505.601,00

Noroeste de Minas              7        252.800,00

Norte de Minas             20        757.820,00

Rio Doce             13        505.601,00

Sul de Minas             13        505.601,00

Triângulo             13        505.601,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O aumento da meta financeira visa fortalecer o Festivale, que é um

evento tradicional da cultura do Vale do Jequitinhonha que reúne, durante uma

semana, os talentos artísticos da região. O Festivale tem exercido papel fundamental

na valorização do potencial cultural do Vale, tratando de temas relevantes para a

região e oferecendo cursos, oficinas, exposições, apresentações artísticas, debates,

entre outras atividades.

------------------------------

Emenda nº 160 (originada da PLE nº 1.447/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA

EDUCACIONAL

Ação: .... - Apoio aos Municípios na aquisição de veículos para transporte escolar.

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Dotar de veículos as regiões com o maior número de alunos

dependentes de transporte escolar, priorizando-se os municípios mais carentes e com

as áreas rurais mais distante da sede.

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100         10.000,00

Justificativa: O Ministério da Educação executa atualmente dois programasvoltados

ao transporte de estudantes: o Caminho da Escola e o Programa Nacional de Apoio

ao Transporte do Escolar -Pnate -, que visam atender alunos moradores da zona

rural. Por meio de convênio, o Estado utiliza a frota municipal para fazer o transporte

dos alunos da rede estadual de ensino. No entanto, os executivos municipais

consideram que o valor repassado para a realização desse transporte é inadequado,

pois não corresponde aos recursos efetivamente gastos. Em que pesem os esforços

disponibilizados pelos três entes federados, há a necessidade de uma participação

mais efetiva do Estado para sanar as dificuldades do transporte escolar.

------------------------------

Emenda nº 161 (originada da PLE nº 1.286/2010) 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 2011 Financeiras 2011

Central 2        404.900,00

Jequitinhonha / Mucuri 1         50.000,00

Mata 2        252.450,00

Sul de Minas 2        252.450,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Houve redução expressiva de metas físicas e financeiras para 2011,

apesar da execução orçamentária de apenas 22% até agosto de 2010. A redução de

recursos é de 98%, apesar da meta física proposta não ter sido executada em 2010

(de 154, apenas 46 espaços foram reconstruídos até agosto).

Para o combate direto à drogas e incentivos a jovens, crianças, idosos e portadores
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de deficiência, sob a importância da ativid

A área é uma das únicas oportunidades de esporte e lazer dos jovens na região.

Funciona como uma forma de prevenção às drogas e socialização comunitária.

No povoado e comunidades acima mencionados acontece anualmente o

campeonado rural de futebol, e os mesmos se encontram em situação precária, além

de serem utilizados pelas escolas.

------------------------------

Emenda nº 162 (originada da PLE nº 1.370/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 143 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - Ação: 4254

- QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO

MERCADO DE TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 2.098        944.722,00

Norte de Minas 100         50.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão da região Norte de Minas, a partir da redistribuição de metas

física e financeira, com vistas a assegurar a formação e qualificação de mão-de-obra

alinhada à demanda do setor produtivo como objetiva o PMDI e contempla o

programa 042 (rede de formação profissional orientada para o mercado).

------------------------------

Emenda nº 163 (originada da PLE nº 1.247/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Alto Paranaíba 6      4.052.603,00

Central 44     26.690.413,00

Centro Oeste 16      8.706.597,00

Jequitinhonha / Mucuri 14     10.205.204,00

Mata 41     20.883.818,00

Noroeste de Minas 1      6.075.092,00

Norte de Minas 14     11.427.402,00

Rio Doce 14     10.729.402,00

Sul de Minas 31     16.424.110,00

Triângulo 9      7.085.716,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.960.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Ampliação das metas físicas e financeiras da ação, visando melhorar o

atendimento hospitalar nos Municípios sede de microrregião ou de macroregião de

saúde no Estado, com reforma ou construção de unidades, oferta de mais serviços,

bem como aquisição de equipamentos para as unidades existentes.

------------------------------

Emenda nº 164 (originada da PLE nº 1.245/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Operacionalização do conselho estadual dos direitos da crinaça e do

adolescente

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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
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DIREITOS DIFUSOS, DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, BEM COMO A

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS ESTADUAIS E O FOMENTO À IMPLANTAÇÃO

DE CONSELHOS MUNICIPAIS CORRELATOS

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1        496.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 496.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A inclusão da ação visa a garantir recursos para a operacionalização

dos conselhos vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos e para a realização

das conferências do Idoso, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dos Direitos da

Criança e do Adolescente.

------------------------------

Emenda nº 165 (originada da PLE nº 1.251/2010) 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: CONCRETIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL

POR MEIO DO COFINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA

EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL), OFERTANDO

SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE POSSIBILITEM 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, SITUAÇÃO DE RUA, MIGRANTE, ENTRE OUTRAS, e famílias que se

encontram em acampamentos e áreas ocupadas, ASSEGURANDO A

MANUTENÇÃO DOS CREAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 6        378.510,00

Central 96      8.794.463,00

Centro Oeste 14        874.483,00

Estadual 24      2.063.717,00

Jequitinhonha / Mucuri 9        830.571,00

Mata 10        427.747,00

Noroeste de Minas 1         15.428,00

Norte de Minas 9        627.651,00

Rio Doce 9        538.181,00

Sul de Minas 9        470.666,00

Triângulo 12      1.089.345,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A ampliação da meta fianceira da Ação 4236 - Cofinanciamento de

serviços para Municípios na execução de proteção Especial - se faz necessária para

atender as demandas apresentadas, quais sejam: capacitar a população em situação

de rua, entidades e poder público em relação à política pública para a população de

rua; assegurar a continuidade das ações relativas à erradicação do trabalho infantil

nos lixões, ao desenvolvimento do Programa de Ações Integradas e Referenciais de

enfrentamento à violência sexual infanto juvenil - PAIR, ao reordenameno dos abrigos

para atender ao disposto no Plano Estadual de Promoção e Proteção à Convivência

Familiar e Comunitária, e à estrutração e manutenção dos CREAS.

------------------------------

Emenda nº 166 (originada da PLE nº 1.252/2010) 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
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Mudança de finalidade para: PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCOS ATRAVÉS DO

COFINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA

(REDE SOCIOASSISTENCIAL) DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OFERTANDO

SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS CONTINUADOS QUE

POSSIBILITAM A SOBREVIVÊNCIA, O ACOLHIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A

SOCIALIZAÇÃO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE SOCIAL E FRAGILIDADE DE VÍNCULOS e do cofinanciamento

dos benefícios eventuais.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 2        119.280,00

Central 68      4.530.060,00

Centro Oeste 12        846.960,00

Estadual 125     10.350.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 18        892.800,00

Mata 26      1.287.360,00

Noroeste de Minas 2        183.600,00

Norte de Minas 29      1.379.520,00

Rio Doce 16        819.600,00

Sul de Minas 20        838.080,00

Triângulo 10        690.480,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A ampliação da meta física e financeira na ação, com especificação na

LOA, se justifica pelas razões abaixo expostas:

- necessidade de alocar recursos para cofinanaciar municípios para o pagamento

de benfícios eventuais, respeitando o disposto na LOAS e no Decreto nº6.308/07, que

regulamenta os benefícios eventuais, uma vez que os recursos destinados para essa

ação, em 2010, foram suficientes para atender apenas 4 municípios;
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- necessidade de investimento na estrutração dso Cras. Todos os municípios

mineiros conta com pelo menos um Cras, mas muitos ainda se encontram em

situação precária e em imóveis alugados. Há demanda específica para os municípios

de Itapagipe, Berilo, Ninheira e Novo Cruzeiro.

- necessidade de de investimento em locomoção (veículo) com o fim de viabilizar

visitas domiciliares, especialmente a pessoas com deficiência e idosos.

- necessiadade de garantir atendimennto às famílias de acampamentos e áreas

ocupadas.

------------------------------

Emenda nº 167 (originada da PLE nº 1.252/2010) 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 2011 Financeiras 2011

Central 1        341.665,00

Jequitinhonha / Mucuri 2        140.000,00

Norte de Minas 1         70.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 210.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O CRAS do Município de Berilo no Distrito de Leliveldia está sendo

usado também como posto de saúde e é insuficiente para atender às demandas do

CRAS.

Necessidade de construção de CRAS nos municípios de Novo Cruzeiro e Ninheira,

devido à precariedade desses equipamentos sociais .

------------------------------

Emenda nº 168 (originada da PLE nº 1.330/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4169 - APOIO AO ARTESANATO

Mudança de finalidade para: DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS PARA
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ASSOCIAÇÕES e comunidades indígenas QUE TRABALHAM COM ARTESANATO,

VISANDO INCREMENTAR A PRODUÇÃO E A RENDA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha / Mucuri 90         21.200,00

Mata 80         20.000,00

Norte de Minas 80         21.400,00

Rio Doce 80         20.000,00

Triângulo 70         17.400,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Alteração da finalidade da ação, ampliação das metas físicas e

financeiras e inclusão das regiões Mata e Rio Doce com vistas a fomentar o

artesanato como fonte de renda dos povos indígenas.

------------------------------

Emenda nº 169 (originada da PLE nº 1.337/2010) 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 as rurais e dos sistemas prisional e socioeducativo,

implantando padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos e recursos

didáticos e pedagógicos, dotando as escolas de refeitórios e instalações sanitárias,

cozinhas, quadras poliesportivas e bibliotecas adequadas e realizando as adaptações

necessárias à promoção da acessibilidade dos alunos com deficiência, a partir de

demandas definidas pelos colegiados escolares.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011



____________________________________________________________________________
756

Alto Paranaíba 39      3.871.880,00

Central 166     16.532.820,00

Centro Oeste 17      3.218.714,00

Jequitinhonha / Mucuri 42      6.115.672,00

Mata 60      8.214.666,00

Noroeste de Minas 38      3.583.028,00

Norte de Minas 98     11.432.682,00

Rio Doce 63     11.067.104,00

Sul de Minas 73      8.800.412,00

Triângulo 54      4.353.022,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 190.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: - Garantir às escolas dos sistema prisional e socioeducativo os

mesmos padrões de atendimento e gestão das outras escolas da rede estadual.

- Construção de quadras poliesportivas em escolas estaduais situadas na região do

Triângulo Mineiro.

------------------------------

Emenda nº 170 (originada da PLE nº 1.337/2010) 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

médio, inclusive as rurais e as dos sistemas prisional e socioeducativo, implantando

padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos, e recursos didáticos e

pedagógicos, dotando as escolas de refeitório e instalações sanitárias, cozinhas,

quadras poliesportivas e bibliotecas adequadas, e realizando as adaptações físicas

necessárias à promoção da acessibilidade dos alunos com deficiência, a partir de

demandas definidas pelos colegiados escolares.
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 18      2.490.724,00

Central 218     16.031.454,00

Centro Oeste 39      6.128.522,00

Jequitinhonha / Mucuri 40      5.679.674,00

Mata 27      4.528.114,00

Noroeste de Minas 11      2.597.924,00

Norte de Minas 43      6.158.116,00

Rio Doce 91     14.652.723,00

Sul de Minas 101     14.510.832,00

Triângulo 62      9.411.917,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 190.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: - Garantir às escolas dos sistema prisional e socioeducativo os

mesmos padrões de atendimento e gestão das outras escolas da rede estadual.

- Construção de quadras poliesportivas em escolas estaduais situadas nas regiões

do Triângulo Mineiro e melhorias da infraestrura de escola situada na região Central.

------------------------------

Emenda nº 171 (originada da PLE nº 1.343/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA

EDUCACIONAL - Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Mudança de finalidade para: Disponibilizar recursos humanos, materiais e

financeiros aos municípios, visando à melhoria dos padrões de qualidade do ensino

no Estado.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            100     25.280.000,00
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Jequitinhonha / Mucuri              1         30.000,00

Triângulo             10        190.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 220.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção de quadras poliesportivas em escolas municipais situadas

no Triângulo Mineiro e de cobertura do pátio de escola municipal situada na região do

Vale do Jequitinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 172 (originada da PLE nº 1.367/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014

Ação: .... - Sustentabilidade social da copa do mundo 2014

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Garantir a sustentabilidade social do evento para enfrentamento dos

impactos decorrentes da intensificação do turismo, como trabalho infantil e

exploração sexual infantojuvenil.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Criação de ação visando garantir a sustentabilidade social da copa do

mundo de 2014.

------------------------------

Emenda nº 173 (originada da PLE nº 1.368/2010) Autoria: Comissão de
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Participação Popular

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: INDÍGENA PARTICIPANTE

Unidade de medida: INDIGENA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 200        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Restaura a ação 4497 - Promoção do Esporte Indígena -, com vistas a

proporcionar a prática esportiva como espaço de formação, intercâmbio e promoção

da cultura indígena, valorizando a juventude indígena.

------------------------------

Emenda nº 174 (originada da PLE nº 1.377/2010) 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 2011 Financeiras 2011

Central 1            900,00

Jequitinhonha / Mucuri 0              0,00
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Mata 2        501.600,00

Norte de Minas 0              0,00

Rio Doce 0              0,00

Sul de Minas 2          1.700,00

Triângulo 1            800,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Atendimento dos objetivos estratégicos do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado - PMDI.

------------------------------

Emenda nº 175 (originada da PLE nº 1.384/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 211 - INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E

TECNOLÓGICO - Ação: 4517 - APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1         50.000,00

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Ampliação das atividades de ensino, pesquisa e extensao do

Ambulatório de neuropsicologia aplicada à psiquiatria da UFMG.

------------------------------

Emenda nº 176 (originada da PLE nº 1.394/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ação: .... - Capacitação de profissionais envolvidos nas políticas públicas para

usuários de álcool e outras drogas.
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Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Capacitação continuada de profissionais envolvidos nas políticas

públicas, com ênfase na reinserção social, na prevenção, no tratamento e no combate

às drogas.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 200        130.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 130.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão de ação no Programa 152, com vistas a capacitação de

profissionais que atuam no tratamento do dependente químico.

------------------------------

Emenda nº 177 (originada da PLE nº 1.394/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ação: .... - Formulação do Plano Estadual Interdisciplinar sobre Drogas.

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Contribuir para a construção de políticas públicas e de um sistema

estadual com ações integradas de prevenção, de tratamento e de combate ao uso de

drogas, que articule as áreas de defesa social, saúde, assistência social, educação,

cultura e políticas para a juventude, constituindo uma rede de atendimento aos

usuários de drogas.

Produto: PLANO ELABORADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Estadual 1         50.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclusão de ação no Programa 152, visando à formulação do Plano

Estadual Interdisciplinar sobre drogas, com ações intersetoriais.

------------------------------

Emenda nº 178 (originada da PLE nº 1.427/2010) 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 oportunidade de comercialização.

Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 200        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Justificativa: A presente ação se refere à restauração de ação incluída

para o exercício 2010 - Ação 4113 - que previa organização dos agricultores

familiares para a comercialização, pois, apesar de mantida no PPAG, teve o nome e a

finalidade substancialmente alterados. Sua execução pretende apoiar agricultores

familiares e orientar Municípios para a aquisição direta de alimentos dentro dos

parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 11.947, de 2009 (lei que dispõe sobre o

PNAE).
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------------------------------

Emenda nº 179 (originada da PLE nº 1.427/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

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 2011 Financeiras 2011

Estadual 3.594        250.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Restauração da Ação 4092, do Programa 234.

------------------------------

Emenda nº 180 (originada da PLE nº 1.436/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

- Ação: 4132 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 12.000      1.707.630,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Justificativa: Ampliação da meta financeira com vistas a implantação do Protocolo

de Humanização do Atendimento das Vítimas de Abuso e Exploração Sexual e

implementação do Protocolo de Investigação de Denúncias de Abuso e Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes.

------------------------------

Emenda nº 181 (originada da PLE nº 1.449/2010) 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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 120        124.950,00

Central 740        570.647,00

Centro Oeste 60         37.500,00

Estadual 220        301.715,00

Jequitinhonha / Mucuri 60         37.500,00

Mata 60         63.559,00

Noroeste de Minas 60         54.810,00

Norte de Minas 180        162.426,00

Rio Doce 60         47.250,00

Sul de Minas 210        176.211,00

Triângulo 120         92.610,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Ampliação das metas física e financeira da ação, visando aumentar o

número de vagas em meio aberto nas regiões do Jequitinhonha/Mucuri, Centro Oeste

e Estadual.

------------------------------
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Emenda nº 182 (originada da PLE nº 1.244/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 706 - ATENÇÃO 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 Centros de Atenção Psicossocial - CAPS i

-, para atenção à saúde mental infanto-juvenil, e Centros de Atenção Psicossocial -

CAPS ad -, para atenção à saúde mental dos usuários de álcool e outras drogas.

Produto: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 15        900.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 900.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Local mais próximo da família para tratamento de dependentes

químicos na região, com o apoio do SUS.

------------------------------

Emenda nº 183 (originada da PLE nº 1.260/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Ação: .... - Construção, ampliação e reforma das unidades e dos campi da Uemg

Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Construir e/ou ampliar os campida Uemg para atender à demanda das

unidades da capital mineira e do interior do Estado.

Produto: PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclui ação destinada à construção, ampliação e reforma das unidades

e dos campi da Uemg, com vistas a assegurar recursos para a construção do

"campus" da Uemg em Belo Horizonte. Essa é uma demanda antiga e que se justifica

pela extensão da universidade e sua importância no ensino superior mineiro. Mais do

que isso, é notório que a universidade carece de estrutura adequada em Belo

Horizonte para a realização de suas atividades.

------------------------------

Emenda nº 184 (originada da PLE nº 1.263/2010) 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

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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1         35.000,00

Central 1         35.000,00

Centro Oeste 1         35.000,00
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Jequitinhonha / Mucuri 1         35.000,00

Mata 1         35.000,00

Noroeste de Minas 1         35.000,00

Norte de Minas 1         35.000,00

Rio Doce 1         35.000,00

Sul de Minas 1         35.000,00

Triângulo 1         35.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 350.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Esta ação encontra fundamento na Lei nº 15.028 de 2004, que institui

a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária no Estado de Minas

Gerais - PEFEPS.

------------------------------

Emenda nº 185 (originada da PLE nº 1.272/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 047 - RMBH

Ação: .... - Integração do Planejamento Metropolitano - Sedru

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: Finalizar a elaboração de Planos de Regularização Fundiária para os

Municípios da RMBH. Conduzir, em conjunto com a Agência, a elaboração do Plano

Diretor de Desenvolvimento Integrado, respondendo pela sua gestão. Apoiar

tecnicamente os municípios no processo de regularização fundiária.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO.

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 18         10.000,00

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Dar continuidade às ações de Regularização Fundiária para fins de

titulação com vistas à inclusão social e dinamização econômica.

------------------------------

Emenda nº 186 (originada da PLE nº 1.285/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

Ação: .... - INCORPORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO DE

SERVIÇOS AMBIENTAIS - BOLSA VERDE

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade: INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA

VEGETAL NATIVA ATRAVÉS DE ADOÇÃO DE MECANISMOS ECONÔMICOS

Produto: RECURSO DESEMBOLSADO

Unidade de medida: PERCENTUAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 70        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A restauração desta ação visa atender ao disposto na Lei nº 17.727,

de 2008, que instituiu o incentivo financeiro, denominado Bolsa Verde, a proprietários

e posseiros rurais e definiu como suas fontes financeiras 10% do orçamento anual do

Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -, 50% do valor arrecadado com a

cobrança de multa administrativa por infração à Lei nº 14.309, de 2002, recursos

ordinários do tesouro estadual consignados na Lei Orçamentária Anual, entre outras.

Na proposta de revisão do PPAG 2008-2011, só estavam previstos recursos para o

Bolsa Verde provenientes do Fhidro.
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------------------------------

Emenda nº 187 (originada da PLE nº 1.290/2010) 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 2011 Financeiras 2011

Estadual 100        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A restauração desta ação objetiva acelerar a implementação do

monitoramento eletrônico do transporte do carvão vegetal, que constitui um

mecanismo fundamental para o controle e a fiscalização da cadeia de produção,

distribuição e consumo desse produto de origem florestal, evitando, assim, o desmate

clandestino das áreas de mata nativa no Estado.

------------------------------

Emenda nº 188 (originada da PLE nº 1.298/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - Apoio à estruturação dos conselhos municipais e tutelares dos direitos

da criança e do adolescente

Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
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Finalidade: Apoiar a estruturação dos conselhos, possibilitando melhor

desemepenho de suas atribuições.

Produto: Conselhos fortalecidos

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 105        600.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Apoiar a estruturação dos conselhos tutelares e dos conselhos de

direitos da crinaça e do adoelscente de modo a fortalecer a rede de proteção à

criança e adolescente em todos os municípios do Estado e não apenas naqueles que

apresentam altos índice de exploração sexual . A maioria dos Municípios tem

conselhos tutelares e conselhos de direitos, mas muitos ainda funcionam em

condições de extrema precariedade.

------------------------------

Emenda nº 189 (originada da PLE nº 1.299/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - 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 2011 Financeiras 2011
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Estadual 900        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Os conselheiros são eleitos a cada três anos, bem como os do

CMDCAS - precisam de capacitação continuada, para estarem aptos para suas

atribuições.

------------------------------

Emenda nº 190 (originada da PLE nº 1.391/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

Ação: .... - 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 a equidade e a qualidade de acesso dessas

populações à saúde.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Centro Oeste 1         83.334,00

Jequitinhonha / Mucuri 6        500.000,00

Mata 1         83.333,00

Norte de Minas 1         83.333,00

Rio Doce 2        166.667,00

Sul de Minas 1         83.333,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Criação de ação para restaurar a Ação 4468 - Atenção à saúde das
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comunidades indígenas e quilombolas, visando estruturar a atenção primária à saúde

nas aldeias indígenas e nas comunidades quilombolas.

------------------------------

Emenda nº 191 (originada da PLE nº 1.369/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 016 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS - Ação: 4015 -

DESENVOLVIMENTO E MARKETING DE PRODUTOS TURÍSTICOS

Mudança de finalidade para: APOIAR O DESENVOLVIMENTO E FORMATAÇÃO

DE PRODUTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS ALINHADOS À DEMANDA E CRIAR

ESTRATÉGIAS PARA A OFERTA DOS PRODUTOS NOS MERCADOS NACIONAL

E INTERNACIONAL CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZAÇÃO,

DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA

CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO, com foco no Turismo da Melhor Idade,

Turismo Rural, Turismo de Estudo e Intercâmbio, Turismo GLTB e Turismo Solidário.

Justificativa: Altera a finalidade da ação, com vistas a explicitar as modalidades de

produtos turísticos focalizadas nesta ação.

------------------------------

Emenda nº 192 (originada da PLE nº 1.396/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

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 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.
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Produto: CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO

Unidade de medida: CENTRO DE PESQUISA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata 1        500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Apoiar o funcionamento e os melhoramentos do jardim botânico da

UFJF.

------------------------------

Emenda nº 193 (originada da PLE nº 1.412/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - Atendimento Escola Família Agrícola - Ensino Fundamental Rural 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 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha / Mucuri 287        583.809,66

Mata 257        522.784,26

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.106.593,92 - Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - Ação:
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4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Justificativa: A retomada das ações vem ao encontro das necessidades reais para a

promoção da educação diferenciada e para cumprimento do Decreto 44.984, de

19/12/2008 e da Resolução da SEE 1257 de 23/12/2008, resguardando recursos para

a execução das atividades que influenciam direta e indiretamente na formação dos

jovens rurais. Tal modificação trará segurança e garantia às EFA's para planejar e

gerir suas atividades pedagógicas/administrativas, além de proporcionar maior

transparêncci na aplicação, execução e fiscalização do recurso público.

------------------------------

Emenda nº 194 (originada da PLE nº 1.412/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - Atendimento Escola Família Agrícola Ensino Médio Rural Integrado à

Educação Profissional Rural 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 MÉDIO BENEFICIADO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha / Mucuri 535      1.131.819,25

Mata 185        391.376,75

Noroeste de Minas 76        160.781,80

Norte de Minas 174        368.105,70

Sul de Minas 65        137.510,75

Cancelamentos Compensatórios:
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Valor (R$): 513.054,08 - Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - Ação:

4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Valor (R$): 1.676.540,17 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Justificativa: A retomada das ações vem ao encontro das

necessidades reais para a promoção da educação diferenciada e para cumprimento

do Decreto 44.984, de 19/12/2008 e da Resolução da SEE 1257 de 23/12/2008,

resguardando recursos para a execução das atividades que influenciam direta e

indiretamente na formação dos jovens rurais. Tal modificação trará segurança e

garantia às EFA's para planejar e gerir suas atividades pedagógicas/administrativas,

além de proporcionar maior transparêncci na aplicação, execução e fiscalização do

recurso público.

------------------------------

Emenda nº 195 (originada da PLE nº 1.412/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS

ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de finalidade para: 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

Mudança de produto para: ALUNO DO ENSINO MÉDIO BENEFICIADO

Mudança de unidade de medida para: ALUNO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha / Mucuri 6        152.139,00

Mata 6        152.139,00

Noroeste de Minas 1         25.358,00

Norte de Minas 1         25.358,00

Sul de Minas 1         25.358,00
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Justificativa: Os valores aportados para a melhoria da infraestrutura

foramsuperestimados, por isso é necessária a redução das metas financeiras

previstas para a ação.

As EFA's são comunitárias e não dispõem de recursos para a formação de

professores, que precisam de formação específica.

------------------------------

Emenda nº 196 (originada da PLE nº 1.438/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 144 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL AGRARIO - Ação: 4451 -

APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR

COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 500        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 99.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Apoiar a regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades

indígenas e quilombolas no Estado.

------------------------------

Emenda nº 197 (originada da PLE nº 1.239/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA

Ação: .... - ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Prestar acompanhamento nutricional à população, fundamentalmente

crianças, adolescentes, gestantes e idosos; garantir a atualização permanente do

banco de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan -,

incentivando a contratação de profissioanais da área de vigilância nutricional nas

equipes de saúde da família e promovendo a qualilficação dessas equipes para esse

fim; realizar diagnóstivo e avaliação do funcionamento do Sisvan no Estado.
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Produto: MUNICÍPIO ABRANGIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100      1.000.000,00

Cancelamentos Compensatórios:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação: 1117 -

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PLANO DIRETOR DE

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Valor (R$): 700.000,00 - Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação: 4334 - APOIO

PROFISSIONAL À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Justificativa: É necessário efetivar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição -

PNAN - nos Municípios, garantindo que os dados levantados pelo Sisvan tenham

acompanhamento posterior por profissionais da área competente.

------------------------------

Emenda nº 198 (originada da PLE nº 1.239/2010) 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 regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 2        195.058,00

Central 5        543.895,00

Centro Oeste 5        543.895,00

Jequitinhonha / Mucuri 9      1.009.012,00

Mata 11      1.241.570,00

Noroeste de Minas 1         78.779,00

Norte de Minas 8        892.733,00

Triângulo 2        195.058,00

Justificativa: Redução de R$300000,00 na meta financeira total da ação,deduzidos
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de todas as regiões com recurso, com vistas a destinar recursos para ação nova

incluída de acompanhamento nutricional da população, conforme demandado pela

PLE 1.239/2010.

------------------------------

Emenda nº 199 (originada da PLE nº 1.239/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação: 4334 - APOIO PROFISSIONAL À

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 41      1.891.016,00

Jequitinhonha / Mucuri 146      7.092.396,00

Mata 31      1.395.646,00

Norte de Minas 216     10.559.983,00

Rio Doce 65      3.079.902,00

Sul de Minas 1         49.537,00

Justificativa: Redução de R$700000,00 na meta financeira total da ação,deduzidos

de todas as regiões com recurso, com vistas a destinar recursos para ação nova

incluída de acompanhamento nutricional da população, conforme demandado pela

PLE 1.239/2010.

------------------------------

Emenda nº 200 (originada da PLE nº 1.323/2010) 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
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RECICLAGEM

Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 50        200.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A gestão integrada dos resíduos sólidos, em especial no que se refere

à coleta seletiva, deve passar, necessariamente, pelo apoio às cooperativas e

associações de materiais recicláveis.

------------------------------

Emenda nº 201 (originada da PLE nº 1.454/2010) 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 2011 Financeiras 2011

Central 1        371.665,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 30.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Assegurar recursos para a iluminação do cemitério no Município de

Virgem da Lapa.

------------------------------

Emenda nº 202 (originada da PLE nº 1.266/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR - Ação: 1140 - INSTALAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E
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NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        101.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: É preciso atender à grande demanda de capacitação de gestores e

atores envolvidos na Segurança Alimentar e Nutricional - SAN -, prevista na Lei

Federal nº 11.947, de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar

e dá outras providências.

------------------------------

Emenda nº 203 (originada da PLE nº 1.318/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1067 - IMPLANTAÇÃO DE

SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA DESTINAÇÃO FINAL E

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Mudança de finalidade para: Apoiar as administrações municipais na

implementação de medidas tecnicamente adequadas para disposição final de

resíduos urbanos.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 2         20.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1        300.000,00

Triângulo 1        800.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Regionalizar a ação para permitir a implantação de sistemas e gestão

compartilhada da destinação final e tratamento de resíduos sólidos urbanos em
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localidades onde esses sistemas ainda não existem.

------------------------------

Emenda nº 204 (originada da PLE nº 1.326/2010) 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 2011 Financeiras 2011

Estadual 20        300.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Incrementar os recursos para que os Municípios apoiem as

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis no aspecto de

infraestrutura dos galpões de classificação e reciclagem.

------------------------------

Emenda nº 205 (originada da PLE nº 1.418/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Incentivo à produção de plantas medicinais para o SUS em Minas Gerais

Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Apoiar projetos para produção de espécies de plantas medicinais por

agricultores familiares e para o desevolvimento de tecnologias para cultivo dessas

espécies.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 50         50.000,00
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Com base na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a

Secretaria de Estado de Saúde selecionou 14 espécies de plantas medicinais para

serem fornecidas ao Sistema Único de Saúde - SUS - no Estado. Esta nova ação

estimulará os agricultores familiares do Estado a produzirem tais espécies de plantas

medicinais, o que, além de contribuir para a saúde no Estado, refletirá também na

geração de renda e na inclusão social desses agricultores.

------------------------------

Emenda nº 206 (originada da PLE nº 1.439/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4147 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS

ANIMAIS - PISCICULTURA

Mudança de finalidade para: Incentivar a produção de pescado em tanques-rede e

em reservatórios construídos para o enfrentamento da seca, como alternativa de

ocupação e renda para agricultores e jovens rurais.

Justificativa: Dar aproveitamento econômico múltiplo aos reservatórios construídos

para o enfrentamento da seca, incentivando a piscicultura, que contribuirá para a

geração de renda e para a complementação da alimentação das famílias.

------------------------------

Emenda nº 207 (originada da PLE nº 1.431/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4447 - APOIO À PRODUÇÃO DE

ALIMENTOS EM COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 20         10.000,00

Centro Oeste 20         10.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 180         45.000,00
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Norte de Minas 95         30.000,00

Rio Doce 70         30.000,00

Sul de Minas 35         15.000,00

Justificativa: As comunidades indígenasvivem graves situações de insegurança

alimentar e necessitam de alternativas para a melhoria da qualidade de vida.

------------------------------

Emenda nº 208 (originada da PLE nº 1.433/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS - Ação:

4200 - INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS

DE BAIXA RENDA

Mudança de finalidade para:

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 20              0,00

Central 136              0,00

Estadual 471      2.724.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 48              0,00

Norte de Minas 22              0,00

Rio Doce 17        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: As fossas sépticas são uma alternativa para localidades que não

possuem sistema público de coleta e tratamento de esgoto, contribuindo para a saúde

e o bem-estar da população. A presente alteração na Ação 4200 visa à instalação

desses equipamentos na região do Rio Doce, para atender especificamente as

comunidades rurais do Município de São Domingos das Dores.

------------------------------

Emenda nº 209 (originada da PLE nº 1.456/2010) Autoria: Comissão de



____________________________________________________________________________
784

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 2011 Financeiras 2011

Central 1        411.665,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 70.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A carência de balanças para aferição de peso de gado comercializado

no Município de Francisco Badaró e região induz a perdas para os pequenos

pecuaristas na comercialização de animais. A presente modificação nas metas

financeiras da Ação 1167 visa destinar recursos especificamente à demanda dos

pecuaristas desse Município.

------------------------------

Emenda nº 210 (originada da PLE nº 1.466/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 053 - VIDA NO VALE - COPANOR

Ação: .... - Atendimento a pequenas comunidades

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Abastecimento de água para consumo humano em comunidades de até

200 habitantes com a utilização de soluções técnicas adequadas às aglomerações de

baixa densidade populacional.

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de medida: SISTEMA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha / Mucuri 50        530.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 530.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Atendimento das diversas comunidades rurais com até 200 habitantes

no Vale do Jequitinhonha, que não possuem previsão de investimentos pela Copanor.

------------------------------

Emenda nº 211 (originada da PLE nº 1.453/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA

AGROPECUÁRIA - Ação: 4042 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS

DE SEMENTES

Mudança de finalidade para: Apoiar o desenvolvimento do agronegócio mineiro,

através de fornecimento de sementes, INCLUSIVE CRIOULAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 82        121.606,00

Jequitinhonha / Mucuri 97        143.873,00

Mata 37         54.871,00

Norte de Minas 97        143.873,00

Sul de Minas 114        169.062,00

Triângulo 53         78.599,00

Justificativa: Estimular o uso de sementes crioulas e expandir a atuação doEstado

para a região Jequintinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 212 (originada da PLE nº 1.265/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 050 - CERTIFICA MINAS - Ação: 1047 - CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ -

EMATER

Mudança de finalidade para: IDENTIFICAR AS PROPRIEDADES PRODUTORAS

DE CAFÉ, inclusive orgânico, VISANDO À RASTREABILIDADE, MANUTENÇÃO E

MELHORIA DA QUALIDADE COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DOS

CAFÉS MINEIROS; MANUTENÇÃO E CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS POR
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MEIO DA QUALIDADE; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EMPREGOS

GERADOS E APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO, MANUTENÇÃO E

RECUPERAÇÃO DAS APPS, RESERVAS LEGAIS E MANEJO ADEQUADO DE

SOLO.

Justificativa: Apoiar o desenvolvimento da agricultura orgânica no Estado.

------------------------------

Emenda nº 213 (originada da PLE nº 1.265/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 050 - CERTIFICA MINAS - Ação: 1145 - CERTIFICAÇÃO DE

PROPRIEDADES DE CAFÉ - IMA

Mudança de finalidade para: Auditar as propriedades produtoras de café assistidas

pela Emater, inclusive aquelas produtoras de café orgânico, visando a sua

certificação.

Justificativa: Apoiar o desenvolvimento da agricultura orgânica no Estado.

------------------------------

Emenda nº 214 (originada da PLE nº 1.250/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG - Ação: 1239 - PROJETOS,

CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA

REDE FHEMIG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 7     17.000.000,00

Justificativa: Ampliação da meta físicada ação, visando criar uma unidade

específica nas dependências do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena para

atender a demanda de dependentes químicos.

------------------------------

Emenda nº 215 (originada da PLE nº 1.281/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA - Ação: 1058 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 50.000      1.260.000,00

Justificativa: Ampliação das metas físicas da ação visando suprir parte dodéficit

existente na regularização fundiária das unidades de conservação estaduais.

------------------------------

Emenda nº 216 (originada da PLE nº 1.329/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 1206

- CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS - SEDS

Mudança de finalidade para: GARANTIR ESTRUTURAS FÍSICAS ADEQUADAS

AO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL, POR

MEIO DE REFORMAS EM UNIDADES EM FUNCIONAMENTO e da construção de

novas unidades.

Justificativa: Necessidade de adequar a finalidade ao nome da ação, com a

referência à construção de novas unidades.

------------------------------

Emenda nº 217 (originada da PLE nº 1.339/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

Mudança de objetivo para: 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 E

ACESSO A MERCADOS, COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO

POVO DE MINAS GERAIS.

Justificativa: Apoiar o desenvolvimento da agricultura orgânica no Estado.

------------------------------

Emenda nº 218 (originada da PLE nº 1.357/2010) Autoria: Comissão de
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Participação Popular

Programa: 241 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Ação: 4187 -

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Mudança de finalidade para: Estabelecer diretrizes e orientações pedagógicas na

educação infantil que priorizem a formação das crianças e a sua socialização.

Justificativa: Adequação da finalidade da ação com o objetivo de alinhá-la às

diretrizes para a educação infantil previstas nos artigos 29, 30 e 31 da Lei Federal nº

9.394, de 20/12/1996, que define as diretrizes e bases para a educação nacional.

------------------------------

Emenda nº 219 (originada da PLE nº 1.357/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 241 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Mudança de objetivo para: Desenvolver ações que promovam a formação integral

da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.

Justificativa: Adequação do objetivo do programa com o intuito de alinhá-la às

diretrizes para a educação infantil previstas nos artigos 29, 30 e 31 da Lei Federal nº

9.394, de 20/12/1996, que define as diretrizes e bases para a educação nacional.

------------------------------

Emenda nº 220 (originada da PLE nº 1.410/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - Ação:

1387 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES -

ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: Aprimorar a qualificação dos professores do ensino

fundamental com a participação dos profissionais da educação no desenvolvimento

da metodologia adotada e com a avaliação da comunidade escolar.

Justificativa: Alteração da finalidade da ação com objetivo de garantir uma

educação de qualidade por meio da avaliação das ações de capacitação profissional

dos professores da educação básica.

------------------------------

Emenda nº 221 (originada da PLE nº 1.410/2010) Autoria: Comissão de
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Participação Popular

Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - Ação:

1388 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES -

ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: Elevar a qualificação profissional dos professores do

ensino médio com a participação dos profissionais da educação no desenvolvimento

da metodologia adotada e avaliação da comunidade escolar.

Justificativa: Alteração da finalidade da ação com objetivo de garantir uma

educação de qualidade por meio da avaliação das ações de capacitação profissional

dos professores da educação básica.

------------------------------

Emenda nº 222 (originada da PLE nº 1.414/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação: 4479 - SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

Mudança de finalidade para: Promover a certificação dos profissionais da educação,

com vistas a contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, prevendo-

se a participação desses profissionais na definição dos critérios e da metodologia

adotados nos processos de certificação.

Justificativa: A alteração visa a envolver os profissionais de educação na discussão

dos critérios e da metodologia adotados no processo de certificação ocupacional

------------------------------

Emenda nº 223 (originada da PLE nº 1.430/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação: 1129 - IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E

PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

Mudança de finalidade para: AMPLIAR O NÚMERO DE PRESOS PARTICIPANTES

DO PROCESSO DE ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE E PROFISSIONALIZAÇÃO

POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO De NÚCLEOS DE ENSINO E

PROFISSIONALIZAÇÃO e de núcleos culturais, EM TODAS AS UNIDADES
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PRISIONAIS.

Justificativa: Alteração da finalidade da ação, com vistas a garantir também a

implantação de núcleos culturais nas unidades prisionais do Estado.

------------------------------

Emenda nº 224 (originada da PLE nº 1.446/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA - Ação: 1052 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1.220        820.758,83

Noroeste de Minas 530        356.559,17

Justificativa: Adequação de regionalização da ação de modo a atender maisregiões

do Estado.

------------------------------

Emenda nº 225 (originada da PLE nº 1.446/2010) Autoria: Comissão de

Participação Popular

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA - Ação: 1060 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            600        413.899,13

Central          6.030      4.159.686,25

Centro Oeste          1.500      1.034.747,82

Estadual          2.000      1.379.663,76

Jequitinhonha / Mucuri          1.500      1.034.747,82

Mata          1.500      1.034.747,82

Noroeste de Minas          2.870      1.979.817,50
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Norte de Minas          1.000        689.831,90

Justificativa: É necessário discriminar os valores das metas físicas e financeiras

para garantir uma execução ampla da ação no Estado.

EMENDAS APRESENTADAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

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$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 2 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

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 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: 4 Autor: Arlen Santiago

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: 5 Autor: Doutor Rinaldo Valério

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 220.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 6 Autor: Doutor Rinaldo Valério

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 780.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 7 Autor: Doutor Rinaldo Valério

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: 8 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Assistência Hospitalar e Ambulatorial / Programação Pactuada

Integrada - Recurso para Procedimentos de Reprodução Assistida Pelo Sistema

Único de Saúde (Sus) (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 9 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$ 400.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 10 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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 11 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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 12 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: 13 Autor: Eros Biondini

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Aquisição de Equipamentos para a Fundação de

Saúde Dílson de Quadros Godinho

Endereço: Avenida Geraldo Athayde, 480 - Bairro São João

Cep: 39.400-292 - Montes Claros - Mg

Cnpj: 00.991.591/0001-06 (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 14 Autor: Eros Biondini

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e

Atenção ao Dependente Químico e Seus Familiares (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 15 Autor: Eros Biondini

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e

Atenção ao Dependente Químico e Seus Familiares (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 16 Autor: Inácio Franco

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: 17 Autor: Inácio Franco

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: 18 Autor: Inácio Franco

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: 19 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$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 20 Autor: Inácio Franco

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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 21 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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 22 Autor: Inácio Franco
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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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 23 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: 24 Autor: Gláucia Brandão

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: 25 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$ 240.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 26 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$ 130.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 27 Autor: Gláucia Brandão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.060.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 28 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: 29 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: 30 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

------------------------------
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Emenda de despesa: 31 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

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: 32 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: 33 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: 34 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$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 35 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

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 de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 36 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: 37 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Melhorias e

Investimento no Hospital de Caxambu. (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 38 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Criação de Um

Centro Regional de Ortopedia no Município de Extrema. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 39 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

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 Uma Ponte na Rodovia Estadual MG 350, Que Liga o Município de

Delfim Moreira à Br459. (despesas de capital)



____________________________________________________________________________
800

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 40 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção de Uma Ponte

Compreendendo o Perímetro Urbano do Munício de Conceição dos Ouros, Seguindo

Pela Rodovia Estadual MG 173. (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 41 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 - Destinado ao Desenvolvimento do Polo Econômico e Tecnológico

do Sul de Minas, no Município de Santa Rita do Sapucaí. (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 42 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção de Unidades Socioeducativas - Construção de

Unidade Socioeducativa no Vale do Aço (despesas de capital)

Valor: R$ 12.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 43 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
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Objeto do Gasto: Construção e Adequação Física de Grande Porte de Unidades da

Polícia Civil - Construção em Ipatinga de Posto de Perícia Médica Integrada, para

Atender às Demandas na Área de Perícia Técnica e de Instituto Médico Legal.

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 44 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Centro de Hematologia e

Hemoterapia de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Manutenção da Infra Estrutura Física da Hemorrede - Construção

e Implantação de Unidade da Fundação Hemominas no Município de Ipatinga.

(despesas de capital)

Valor: R$ 5.391.145,50

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 45 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Rede Viva Vida - Implementar, em Ipatinga, a Rede de Atenção

Constituída Pela Atenção Primária à Saude, Pelas Maternidades, Pelas Casas de

Apoio à Gestante Vinculadas às Maternidades e Pelos Centros Viva Vida de

Abrangência Microrregional para Prestar Assistência Integral à Saúde Sexual e

Reprodutiva, à Saúde das Mulheres e Crianças, Mobilizando os Agentes Envolvidos

para Garantia do Acesso Oportuno e Assistência Qualificada. (despesas de capital)

Valor: R$ 5.820.357,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4208 - Rede Viva Vida (investimentos)

------------------------------

Emenda de despesa: 46 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Rede de Atenção ao Idoso - Mais Vida - Implementar, em

Ipatinga, Ações Qualificadas em Saúde para Reduzir os Fatores de Risco e Intervir na
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Morbi-Mortalidade, Priorizar a Promoção de Hábitos Saudáveis de Vida e o

Diagnóstico Precoce Com Vistas a Diminuir as Incapacidades Melhorando a

Qualidade de Vida Desta População no Intuito de "Agregar Anos Á Vida e Vida as

Anos Vividos" (despesas de capital)

Valor: R$ 7.459.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4192 - Rede de Atenção ao Idoso - Mais Vida

(investimentos)

------------------------------

Emenda de despesa: 47 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$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 48 Autor: Adelmo Carneiro Leão

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)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 49 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Sistema Estadual de Transporte em Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 50 Autor: Adelmo Carneiro Leão

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 de capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 51 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Transporte Escolar (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 52 Autor: Adelmo Carneiro Leão

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: 53 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Gestão e Manutenção dos Equipamentos Culturais (despesas de

capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 54 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$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 55 Autor: Sávio Souza Cruz

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: 56 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 57 Autor: Sávio Souza Cruz

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$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 58 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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 59 Autor: Sávio Souza Cruz

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)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 60 Autor: Sávio Souza Cruz

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: 61 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$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 62 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: 63 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental (despesas de capital)
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Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 64 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: 65 Autor: Agostinho Patrus Filho

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: 66 Autor: Agostinho Patrus Filho

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: 67 Autor: Agostinho Patrus Filho

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
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------------------------------

Emenda de despesa: 68 Autor: Agostinho Patrus Filho

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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 69 Autor: Agostinho Patrus Filho

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$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 70 Autor: Agostinho Patrus Filho

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: 71 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: 72 Autor: Fábio Avelar

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas



____________________________________________________________________________
808

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: 73 Autor: Fábio Avelar

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$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 74 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: 75 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: 76 Autor: Fábio Avelar

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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 77 Autor: Fábio Avelar

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: 78 Autor: Fábio Avelar

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: 79 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$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 80 Autor: Getúlio Neiva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: - Aquisição de Materiais Esportivos Pela Seej para Distribuição

aos Municípios e Entidades. (despesas correntes)
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Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 81 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)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 82 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: 83 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 84 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

------------------------------
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Emenda de despesa: 85 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)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 86 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$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 87 Autor: João Leite

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: 88 Autor: João Leite

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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 89 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)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 90 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 91 Autor: João Leite

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: 92 Autor: João Leite

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

------------------------------

Emenda de despesa: 93 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Minas Olímpica Nova Geração (despesas de

capital)
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Valor: R$ 865.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 94 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Bolsa-Atleta (despesas correntes)

Valor: R$ 1.750.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 95 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Campos de Luz (despesas correntes)

Valor: R$ 750.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 96 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Campos de Luz (despesas correntes)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 97 Autor: João Leite

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)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 98 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Melhoria da Qualidade da Gestão do Sistema Socioeducativo

(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 99 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 100 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Calçamento

de Rua no Povoado de Sapecado, na Cidade de Itaguara (despesas de capital)

Valor: R$ 45.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 101 Autor: Maria Tereza Lara

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 - Cobertura da

Quadra Esportiva da Comunidade de Águas Verdes, na Cidade de Boa Esperança

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 102 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: - Calçamento de Rua na Cidade de Piracema (despesas de

capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 103 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Constução Maternidade, na Cidade de Sarzedo (despesas de

capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 104 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Consórcio

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale de Itapecirica (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 105 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Compra de
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Equipamentos para o Hospital Regional de Betim (despesas de capital)

Valor: R$ 140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 106 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de Veículo

para a Secretária Municipal de Prados (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 107 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de Veículo

para a Secretária Municipal de Saúde de Juatuba (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 108 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Esporte Educacional - Aquisição de Materiais

Esportivo para a Liga Municipal de Desporto de Divinópolis (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 109 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 - Construção da Sede da Liga Desportiva Prudentina, da Cidade
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de Prudente de Morais (despesas de capital)

Valor: R$ 35.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 110 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Aquisição de

Equipamentos Esportivos, Academia Popular, para a Cidade de São Joaquim de

Bicas (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 111 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Aquisição de Materiais

Esportivo para a Secretária Municipal de Esportes da Cidade de São Joaquim de

Bicas (despesas correntes)

Valor: R$ 15.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 112 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 - Reforma do Estádio Municipal da Cidade de Igarapé (despesas

de capital)

Valor: R$ 65.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 113 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação Infantil - Aquisição de

Equipamnetos para o Centro Municipal de Educação Infantil Maria José Fernandes,

na Cidade de Divinópolis (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 114 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 - Reformas na Escola Estadual João Ferreira de

Freitas (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 115 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 - Aquisição de Equipamentos para a Escola

Estadual Professor Rodolfo Almeida (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 116 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 - Reformas no Prédio da Escola Estadual Dona

Tilosa, na Cidade de Lagoa da Prata (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 117 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 Médio - Aqusição de Equipamnetos em Geral para o Cesec do

Conjunto Habitacional Caieiras, na Cidade de Vespasiano (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 118 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 Médio - Reformas no Predio da Escola Estadual Profª. Alda de

Moura Carvalho, na Cidade de São Bento Abade (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 119 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante - Aquisição de

Equipamentos para o Polo de Apoio Presencial da Secretária Municipal de Educação

de Betim - Semed (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 120 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Equipamentos em

Geral para o Cemei Jk, na Cidade de Contagem (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 121 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 Médio - Aquisição de Equipamentos em Geral para a Escola

Estadual Dona Indá, na Cidade de Alpinópolis (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 122 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 Médio - Aquisição de Equipamentos para a Escola Estadual do

Bairro Amazonas, na Cidade de Betim (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 123 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Equipamentos em

Geral para a Secretária Municipal de Educação da Cidade de Itabirito (despesas

correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 124 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Promoção dos Direitos das Mulheres - Recursos Destinados à

Promoção dos Direitos das Mulheres, da Coordenadoria Especial de Politicas

Públicas para as Mulheres (despesas correntes)
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Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 125 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 - Recurso Destinado ao Conselho Estadual de

Promoção da Igualdade Racial (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 126 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$ 480.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 127 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 - Aquisição de Equipamentos para a Escola

Estadual Pe. Pedro Lamberti (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 128 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
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Objeto do Gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio (despesas

correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 129 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Pavimentação de Vias Públicas (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 130 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$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 131 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$ 45.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 132 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)
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Valor: R$ 337.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 133 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$ 83.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 134 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$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 135 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 555.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 136 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 137 Autor: Rômulo Veneroso
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Promoção de Ação Educativa (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 138 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 correntes)

Valor: R$ 720.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 139 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas correntes)

Valor: R$ 280.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 140 Autor: Gustavo Corrêa

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: 141 Autor: Gustavo Corrêa

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
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 142 Autor: Gustavo Corrêa

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: 143 Autor: Gustavo Corrêa

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: 144 Autor: Gustavo Corrêa

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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 145 Autor: Adalclever Lopes

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: 146 Autor: Adalclever Lopes

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)

Valor: R$ 750.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 147 Autor: Adalclever Lopes

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: 148 Autor: Dimas Fabiano

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: 149 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: 150 Autor: Elmiro Nascimento

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)



____________________________________________________________________________
827

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 151 Autor: Elmiro Nascimento

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 540.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 152 Autor: Elmiro Nascimento

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$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 153 Autor: Elmiro Nascimento

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Instalação de Módulos Sanitários em Residências de Famílias de

Baixa Renda (despesas de capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 154 Autor: Elmiro Nascimento

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento

Sanitário em Localidades Fora da Área de Concessâo da Copasa (despesas de
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capital)

Valor: R$ 480.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 155 Autor: Zé Maia

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: 156 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$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 157 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$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 158 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)
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Valor: R$ 560.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 159 Autor: Ivair Nogueira

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: 160 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Municipio de Chiador (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 161 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Munícipio de Estiva (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 162 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Munícipio de São Vicente de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 163 Autor: Marcus Pestana
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Município de Olaria (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 164 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Município de Ingaí (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 165 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado Aop

Município de Carrancas (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 166 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Município de São João do Manteninha (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 167 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Município de Oliveira Fortes (despesas de capital)
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Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 168 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Município de Santana do Garambéu (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 169 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Município de Piau (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 170 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Município de Santo Antônio do Rio Abaixo (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 171 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Município de Aiuruoca (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 172 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Município de Santo Antonio do Grama (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 173 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Município de Rochedo de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 174 Autor: Marcus Pestana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso Destinado ao

Município de Piedade de Caratinga (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 175 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Promoção dos Direitos das Mulheres - Desenvolvimento do

Projeto Naps - Núcleo de Apoio Psicossocial à Família em Situação de Violência

(despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 176 Autor: Antônio Júlio
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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$ 650.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 177 Autor: Antônio Júlio

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: 178 Autor: Antônio Júlio

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: 179 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: 180 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)
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Valor: R$ 550.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 181 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$ 672.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 182 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 de capital)

Valor: R$ 640.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 183 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$ 158.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 184 Autor: Carlos Gomes

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$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 185 Autor: Célio Moreira

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: 186 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$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 187 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e

Atenção ao Dependente Químico e Seus Familiares (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 188 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)
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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: 189 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: 190 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: 191 Autor: Célio Moreira

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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 192 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



____________________________________________________________________________
837

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 193 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: 194 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

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: 195 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Trabalho, Emprego e Renda (despesas correntes)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 196 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da
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Juventude

Objeto do Gasto: Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e

Atenção ao Dependente Químico e Seus Familiares (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 197 Autor: Hely Tarqüínio

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: 198 Autor: Hely Tarqüínio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Ações de Promoção à Saúde/ Programa Travessia (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 199 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$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 200 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 1.300.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 201 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Modernização Logística de Unidades Prediais Integradas (Pc)

(despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 202 Autor: Durval Ângelo

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: 203 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$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 204 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$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 205 Autor: Carlos Pimenta

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: 206 Autor: Carlos Pimenta

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: 207 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 208

Emenda retirada pelo autor.

------------------------------

Emenda de despesa: 209

Emenda retirada pelo autor.

------------------------------

Emenda de despesa: 210

Emenda retirada pelo autor.

------------------------------

Emenda de despesa: 211

Emenda retirada pelo autor.

------------------------------

Emenda de despesa: 212 Autor: Delvito Alves
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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$ 1.180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 213 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 280.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 214 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$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 215 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$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 216 Autor: Chico Uejo

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$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 217 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$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 218 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 correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 219 Autor: Braulio Braz

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: 220 Autor: Braulio Braz

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
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------------------------------

Emenda de despesa: 221 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 - Asfaltamento

do Trecho de 10 Km Entre a MG 270 Até o Distrito de São Sebastião do Gil,

Município de Desterro de Entre Rios. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 222 Autor: Ademir Lucas

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 Forum do Município de Contagem. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 223 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 - Asfaltamento

da Estrada Que Liga o Município de Esmeraldas a São José da Varginha. (despesas

de capital)

Valor: R$ 32.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 224 Autor: Ademir Lucas

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.228.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 225 Autor: Ademir Lucas

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: 226 Autor: Ademir Lucas

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 222.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 227 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$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 228 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: 229 Autor: Doutor Viana

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: 230 Autor: Doutor Viana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Potencialização do Turismo de Negócios e Eventos em Minas

Gerais nos Âmbitos Nacional e Internacional (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 231 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$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 232 Autor: Zezé Perrella

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: 233 Autor: Zezé Perrella

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

------------------------------
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Emenda de despesa: 234 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$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 235 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: 236 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: 237 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: 238 Autor: Domingos Sávio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 239 Autor: Domingos Sávio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 240 Autor: Domingos Sávio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 241 Autor: Domingos Sávio

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$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 242 Autor: Domingos Sávio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Gestão de Mecanismos de Incentivo à Cultura (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 243 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: 244 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$ 340.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 245 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 correntes)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 246 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 correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 247 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: 248 Autor: Alencar da Silveira Jr

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: 249 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: 250 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$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 251 Autor: Gil Pereira

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)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 252 Autor: Gil Pereira

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: 253 Autor: Gil Pereira

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: 254 Autor: Gil Pereira

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: 255 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$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 256 Autor: Ruy Muniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 257 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$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 258 Autor: Ruy Muniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 259 Autor: Ruy Muniz

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: 260 Autor: Duarte Bechir

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

------------------------------
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Emenda de despesa: 261 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: 262 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: 263 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: 264 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 265 Autor: Luiz Humberto Carneiro

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)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 266 Autor: Luiz Humberto Carneiro

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$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 267 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$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 268 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: 269 Autor: Padre João

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
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 270 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$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 271 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$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 272 Autor: Antônio Genaro

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: 273 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Manutenção e Reforma das Unidades das Escolas Familias

Agricolas no Estado de Minas Gerais. São Dezoito (18) Escolas, Atendendo Mais de

Mil (1000) Alunos da Área Rural, no Ensino Médio e Fundamental, Com o Método da

Pedagogia da Alternância. a Estrutura Física Destes Estabelecimentos É Precaria,

Pois Nem Sempre Contou o Aporte de Recursos Públicos dos Entes Federados. a Lei

14.614/2003 Instituiiu o Progranma Apoio Finaceiro às Estas Escolas, Consolidado no
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Programa Bolsa Aluno, Que Garantem Apenas o Custo Com Monitores/Professores.

(despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 274 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Implantação de Sistema de Comunicação Banda Larga nas

Escolas Famiílias Agrícolas do Estado de Minas Gerais.

Estas Escolas Estão na Área Rural dos Municipios, Onde o Sinal de Comunicação

Não Existe Ou É Ruim. o Sistema Vai Permitir Uma Educação Com Mais Qualidade

para a Juventude Rural e Assegurar o Direito à Cidadania. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 275 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: - Implementar a Politica Estadual de Microdestilaria, Conforme Lei

15465/2005, Como Forma de Desenvolver o Meio Rural, Gerando Renda e Energia

Limpa para o País, em Parceria Com o Programa Nacional de Agricultura Familiar.

(despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 276 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Restauração,Conservação e Proteção dos Bens Históricos

Tombados Pelo Iepha. (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 277 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recursos para Conserto da

Ambulancia do Minicípio de Baldim. (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 278 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 - Recursos para Manutenção da Associação dos

Moradores dos Bairros Vila Cemig, Vila Jatai e Santa Cruz. (despesas correntes)

Valor: R$ 1.480.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 279 Autor: Walter Tosta

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: 280 Autor: Walter Tosta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Qualificação Social e Profissional (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 281 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$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 282 Autor: Ana Maria Resende

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: 283 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: 284 Autor: Ana Maria Resende

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: 285 Autor: Leonardo Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 286 Autor: Paulo Guedes

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: 287 Autor: Paulo Guedes

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: 288 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: 289 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 290 Autor: Paulo Guedes

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: 291 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 25.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 292 Autor: Paulo Guedes

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$ 25.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 293 Autor: Paulo Guedes

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: 294 Autor: Doutor Ronaldo

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
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------------------------------

Emenda de despesa: 295 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: 296 Autor: Doutor Ronaldo

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$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 297 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$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 298 Autor: Doutor Ronaldo

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: 299 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$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 300 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 (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 301 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 780.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 302 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 165.500,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 303 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 304 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 305 Autor: Almir Paraca

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$ 25.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 306 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$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 307 Autor: Almir Paraca

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$ 379.500,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 308 Autor: Fahim Sawan

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)
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Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 309 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: 310 Autor: Fahim Sawan

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 311 Autor: Fahim Sawan

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e

Atenção ao Dependente Químico e Seus Familiares (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 312 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
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Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 313 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Regularização Urbanística do

Loteamento Irregularmente Executado Pela Associação Habitacional Nossa Casada

Vitalidade da Grande Belo Horizonte (Hanovi), na Fazenda São José, Bairro Jardim

Vitória, em Belo Horizonte, Com o Escopo de Solucionar os Problemas Sociais

Acarretados aos Adquirentes dos Lotes, Bem Com as Repercurssões Nocivas Sobre

os Planos Urbanístico e Ambiental. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 314 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: 315 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
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(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 316 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante - Implantação de

Centro de Educação Tecnológica em Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 317 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante - Implantação de

Um Centro de Educação Tecnológica em Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 318 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)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 319 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



____________________________________________________________________________
866

de Parque de Exposições no Município de Pirapetinga. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 320 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Promoção dos Direitos das Mulheres - Doação de Um Veículo

para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$ 35.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 321 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$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 322 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

Pavimentação nas Ruas Manoel Fernandes e Mário Sidônio da Conceição, Distrito de

Pompéu, no Município de Sabará. (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: 323 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 - Pavimentação

da Estrada Que Liga o Povoado de Muniz ao Bairro Palmital, em Sabará. (despesas

de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 324 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Implementaçao 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 Repercussões Nocivas Sobre

os Planos Urbanístico e Ambiental, Especialmente, no Que Se Refere a Falta de

Abastecimento de Água na Região. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 325 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)
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Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 326 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 Diversas Ruas do Município de Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 327 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 a

Pavimentação de Diversas Ruas do Município de Pirapetinga. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 328 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

Drenagem e Pavimentação em Alvenaria Poliédrica de 1.800 Metros, Entre a Br-381

Até o Córrego das Posses, em Caeté. (despesas de capital)

Valor: R$ 429.512,62

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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------------------------------

Emenda de despesa: 329 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 Um Plano de Habitação de Interesse Social para o Município

de Sabará, Bem Como Prestar Assessoria para Sua Implantação. (despesas

correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 330 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 Um Plano de Habitação de Interesse Social para o Município

de Pirapetinga, Bem Como Prestar Assessoria para Sua Implantação. (despesas

correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 331 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 Um Plano de Habitação de Interesse Social para o Município

de Caeté, Bem Como Prestar Assessoria para Sua Implantação. (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: 332 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 Um Plano de Habitação de Interesse Social para o Município

de Santa Luzia, Bem Como Prestar Assessoria para Sua Implantação. (despesas

correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 333 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 Um Plano de Habitação de Interesse Social para o Município

de Barra Longa, Bem Como Prestar Assessoria para Sua Implantação. (despesas

correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 334 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 Um Plano de Habitação de Interesse Social para o Município

de Timóteo, Bem Como Prestar Assessoria para Sua Implantação. (despesas
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correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 335 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 Um Plano de Habitação de Interesse Social para o Município

de Rio Acima, Bem Como Prestar Assessoria para Sua Implantação. (despesas

correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 336 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 Um Plano de Habitação de Interesse Social para o Município

de Raposos, Bem Como Prestar Assessoria para Sua Implantação. (despesas

correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 337 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.
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(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 338 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

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 339 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: 340 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, em Santa Luzia. (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 341 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. (despesas de capital)

Valor: R$ 571.740,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 342 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$ 1.500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 343 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$ 850.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------
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Emenda de despesa: 344 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Assistência Técnica para a Construção de Habitações de

Interesse Social. (despesas correntes)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 345 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$ 200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 346 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

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, Possibilitando

Que a Entidade Receba a Autorização de Uso do Bem para o Desenvolvimento de

Atividades Físicas Regulares e de Estímulo à Prática Desportiva. (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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------------------------------

Emenda de despesa: 347 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 o

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: 348 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 - Reformar a

Policlínica Dr. Gentil Macedo Júnior, Localizada no Município de São José da Lapa.

(despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 349 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: 350 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$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 351 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$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 352 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$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 353 Autor: Wander Borges
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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 - Reformar, Gramar e Iluminar o Campo de Futebol do Florestino

Social Clube, Localizado no Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 354 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 Mensageiro Futebol

Clube, Localizado no Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 355 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 Timotinho Futebol

Clube, Localizado no Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 356 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da
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Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas - Reformar, Gramar e Iluminar o Campo do São Cristovão Futebol

Clube, Localizado no Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 357 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial - Restauração de 3

(Três) Retábulos da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França, Localizada

no Município de Resende Costa. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 358 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Médio - Executar Reforma na Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca,

Localizada no Município de Belo Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 359 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 Recobrir a Quadra Localizada no Distrito de
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Cachoeira do Vale, no Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 360 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 - Pavimentar

Diversas Ruas do Município de Luminárias. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 361 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças - Equipar a Santa Casa de

Misericórdia de Nepomuceno. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 362 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 Alambrar o Estádio do Santa Cruz Esporte Clube,

Localizado no Município de Lagoa Santa. (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: 363 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 Reforma e a Ampliação da Escola Estadual Assis Resende,

Localizada em Resende Costa, de Forma a Contemplar Uma Sala de Multimídia,

Duas Novas Salas de Aula, Uma Sala de Informática, Ampliação da Biblioteca e

Reforma dos Banheiros, da Cantina e do Salão Nobre. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 364 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 o Estádio Pedro Lúcio Pereira, Localizado no Município

de Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 365 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 - Executar Diversas Obras no Estádio Eli Seabra Filho, Localizado

em Sabará, de Forma a Contemplar a Reforma dos Vestiários, Sistema de Controle e

Ginásio, Ampliação das Arquibancadas e Gramar o Campo. (despesas de capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental



____________________________________________________________________________
881

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 366 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 - Executar Obras de Reforma no Campo do Geração, Localizado

no Bairro General Carneiro em Sabará, de Forma a Contemplar o Nivelamento do

Gramado, a Construção de Alambrados, Vestiários e Arquibancadas. (despesas de

capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 367 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 - Executar Obras de Nivelamento e Compactação de Terreno,

Reforma dos Vestiários, Arquibancadas e Área Técnica do Campo Bom Retiro,

Localizado no Município de Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 368 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 - Executar Diversas Obras de Reforma e Ampliação no Campo do

Ferroviário, Localizado no Município de Sabará, de Forma a Contemplar a Ampliação
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dos Vestiários, Reforma das Arquibancadas, Pavimentação do Estacionamento e

Gramar. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 369 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Campos de Luz - Iluminação do Campo de Futebol Localizado no

Distrito de Taruaçu, no Município de Tarumirim. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 370 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 - Alambrar o Campo de Futebol Localizado no Distrito de Vai e

Volta, em Tarumirim. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 371 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 - Destinar Um

Veículo e Uma Motocicleta à Secretaria Municipal de Agricultura do Município de

Virgem da Lapa. (despesas correntes)
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Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 372 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 o Estádio Municipal de Tarumirim. (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 373 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$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 374 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$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 375 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)
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Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 376 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: 377 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$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 378 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 379 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$ 180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 380 Autor: Wander Borges

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)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 381 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 (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 382 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 383 Autor: Sebastião Costa

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: 384 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$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 385 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$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 386 Autor: Sebastião Costa

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: 387 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: 388 Autor: Sebastião Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 389 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Colégio Tiradentes de

Minas Gerais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 390

Emenda retirada pelo autor.

------------------------------

Emenda de despesa: 391 Autor: Sargento Rodrigues

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: 392 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

Obras de Pavimentação Asfáltica nas Ruas José Juventino, Santa Luzia, N.Sra. da

Piedade, Santa Bárbara, Peti, Belo Horizonte, Ravena, Soledade, Antônio Soares,

Padre Guilherme, Frei Luiz e Travessa Santa Bárbara, Bairro Ravenópolis, em

Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$ 550.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 393 Autor: Gustavo Valadares

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 394 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$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 395 Autor: Gustavo Valadares

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: 396 Autor: José Henrique

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: 397 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$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 398 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: 399 Autor: José Henrique

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$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 400 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: 401 Autor: José Henrique

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: 402

Emenda retirada pelo autor.
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------------------------------

Emenda de despesa: 403 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: 404 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: 405 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: 406 Autor: Dilzon Melo

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: 407 Autor: Dilzon Melo
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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: 408 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$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 409 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$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 410 Autor: Neider Moreira

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: 411 Autor: Neider Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção de Unidades do Sistema Prisional (Setop) - Recurso

para a Construção do Presídio no Município de Itaúna. (despesas de capital)
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Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 412

Emenda retirada pelo autor.

------------------------------

Emenda de despesa: 413 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Reforma e

Ampliação de Centro(S) Comunitário(S) do Município de Governador Valadares

(despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 414 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 - Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares das Escolas Públicas Estaduais do Município de

Governador Valadares (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 415 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares das Escolas Públicas Estaduais do Município de

Governador Valadares (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 416 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção de Cobertura

da Quadra da Escola Estadual Professor Darcy Ribeiro, do Município de Governador

Valadares (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 417 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - Pavimentação de 20 Km do Trecho da

Rodovia Estadual Mg-451, Que Liga o Entrocamento do Município de Marilac ao

Município de São José do Safira. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 418 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - Pavimentação de 35 Km do Trecho da

Rodovia Estadual Mg-451, Que Liga o Entrocamento do Município de São José do

Safira ao Município de Santa Maria do Suaçui. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 419 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Construção, Reforma
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E/Ou Iluminação de Quadra(S) Esportiva(S) no Município de Alvorada de Minas

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 420 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Construção, Reforma

E/Ou Iluminação de Quadra(S) Esportiva(S) no Município de Central de Minas

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 421 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Construção, Reforma

E/Ou Iluminação de Quadra(S) Esportiva(S) no Município de Divino das Laranjeiras

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 422 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Construção, Reforma

E/Ou Iluminação de Quadra(S) Esportiva(S) no Município de Fortuna de Minas

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 423 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Construção, Reforma

E/Ou Iluminação de Quadra(S) Esportiva(S) no Município de Marilac (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 424 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Construção, Reforma

E/Ou Iluminação de Quadra(S) Esportiva(S) no Município de Santa Maria do Salto

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 425 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Construção, Reforma

E/Ou Iluminação de Quadra(S) Esportiva(S) no Município de Virginópolis (despesas

de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 426 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude
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Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Construção, Reforma

E/Ou Iluminação de Quadra(S) Esportiva(S) no Município de Nanuque (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 427 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Reforma e

Ampliação de Centro(S) Comunitário(S) do Município de Alvorada de Minas

(despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 428 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Construção, Reforma

E/Ou Iluminação de Quadra(S) Esportiva(S) no Município de Carbonita (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 429 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Reforma e

Ampliação de Centro(S) Comunitário(S) do Município de Carbonita (despesas de

capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 430 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Reforma e

Ampliação de Centro(S) Comunitário(S) do Município de Central de Minas (despesas

de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 431 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Reforma e

Ampliação de Centro(S) Comunitário(S) do Município de Divino das Laranjeiras

(despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 432 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Reforma e

Ampliação de Centro(S) Comunitário(S) do Município de Engenheiro Caldas

(despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 433 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Reforma e

Ampliação de Centro(S) Comunitário(S) do Município de Fortuna de Minas (despesas

de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 434 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Reforma e

Ampliação de Centro(S) Comunitário(S) do Município de Marilac (despesas de

capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 435 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Reforma e

Ampliação de Centro(S) Comunitário(S) do Município de Santa Maria do Salto

(despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 436 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Reforma e

Ampliação de Centro(S) Comunitário(S) do Município de Virginópolis (despesas de

capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 437 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Reforma e

Ampliação de Centro(S) Comunitário(S) do Município de Nanuque (despesas de

capital)

Valor: R$ 80.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 438 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Construção, Reforma

E/Ou Iluminação de Quadra(S) Esportiva(S) no Município de Engenheiro Caldas

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 439 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Financiamento de

Aquisição de Veículo para Melhoria da Qualidade do Transporte Escolar no Município

de Alvorada de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 440 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Financiamento de

Aquisição de Veículo para Melhoria da Qualidade do Transporte Escolar no Município

de Carbonita (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 441 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Financiamento de

Aquisição de Veículo para Melhoria da Qualidade do Transporte Escolar no Município
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de Central de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 442 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Financiamento de

Aquisição de Veículo para Melhoria da Qualidade do Transporte Escolar no Município

de Divino das Laranjeiras (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 443 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Financiamento de

Aquisição de Veículo para Melhoria da Qualidade do Transporte Escolar no Município

de Engenheiro Caldas (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 444 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Financiamento de

Aquisição de Veículo para Melhoria da Qualidade do Transporte Escolar no Município

de Fortuna de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 445 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Financiamento de
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Aquisição de Veículo para Melhoria da Qualidade do Transporte Escolar no Município

de Marilac (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 446 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Financiamento de

Aquisição de Veículo para Melhoria da Qualidade do Transporte Escolar no Município

de Santa Maria do Salto (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 447 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Financiamento de

Aquisição de Veículo para Melhoria da Qualidade do Transporte Escolar no Município

de Virginópolis (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 448 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Financiamento de

Aquisição de Veículo para Melhoria da Qualidade do Transporte Escolar no Município

de Nanuque (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 449 Autor: Jayro Lessa

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 do Município de Alvorada de Minas (despesas

de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 450 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde do Município de Carbonita (despesas de

capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 451 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde do Município de Central de Minas (despesas

de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 452 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde do Município de Divino das Laranjeiras

(despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 453 Autor: Jayro Lessa
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde do Município de Engenheiro Caldas (despesas

de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 454 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde do Município de Fortuna de Minas (despesas

de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 455 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde do Município de Marilac (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 456 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde do Município de Santa Maria do Salto

(despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 457 Autor: Jayro Lessa
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde do Município de Virginópolis (despesas de

capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 458 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde do Município de Nanuque (despesas de

capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 459 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma, Construção e Equipamento Da(S)

Unidade(S) Básica(S) de Saúde do Psf no Município de Alvorada de Minas (despesas

de capital)

Valor: R$ 140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 460 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma, Construção e Equipamento Da(S)

Unidade(S) Básica(S) de Saúde do Psf no Município de Carbonita (despesas de

capital)

Valor: R$ 140.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 461 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma, Construção e Equipamento Da(S)

Unidade(S) Básica(S) de Saúde do Psf no Município de Central de Minas (despesas

de capital)

Valor: R$ 140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 462 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma, Construção e Equipamento Da(S)

Unidade(S) Básica(S) de Saúde do Psf no Município de Divino das Laranjeiras

(despesas de capital)

Valor: R$ 140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 463 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma, Construção e Equipamento Da(S)

Unidade(S) Básica(S) de Saúde do Psf no Município de Engenheiro Caldas

(despesas de capital)

Valor: R$ 140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 464 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma, Construção e Equipamento Da(S)

Unidade(S) Básica(S) de Saúde do Psf no Município de Fortuna da Minas (despesas

de capital)

Valor: R$ 140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 465 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma, Construção e Equipamento Da(S)

Unidade(S) Básica(S) de Saúde do Psf no Município de Marilac (despesas de capital)

Valor: R$ 140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 466 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma, Construção e Equipamento Da(S)

Unidade(S) Básica(S) de Saúde do Psf no Município de Santa Maria do Salto

(despesas de capital)

Valor: R$ 140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 467 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma, Construção e Equipamento Da(S)

Unidade(S) Básica(S) de Saúde do Psf no Município de Virginópolis (despesas de

capital)

Valor: R$ 140.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 468 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma, Construção e Equipamento Da(S)

Unidade(S) Básica(S) de Saúde do Psf no Município de Nanuque (despesas de

capital)

Valor: R$ 140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 469 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção do Centro de

Convenções no Município de Governador Valadares (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 470 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares no Município de Alvorada de Minas (despesas de

capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 471 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares no Município de Carbonita (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00



____________________________________________________________________________
908

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 472 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares no Município de Central de Minas (despesas de

capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 473 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares no Município de Divino das Laranjeiras (despesas de

capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 474 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares no Município de Engenheiro Caldas (despesas de

capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 475 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares no Município de Fortuna de Minas (despesas de

capital)
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Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 476 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares no Município de Marilac (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 477 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares no Município de Santa Maria do Salto (despesas de

capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 478 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares no Município de Virginópolis (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 479 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares no Município de Nanuque (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 480 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 - Equipamento e Melhoria das Instalações das

Escolas Públicas Estaduais do Município de Alvorada de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 481 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 - Equipamento e Melhoria das Instalações das

Escolas Públicas Estaduais do Município de Carbonita (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 482 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 - Equipamento e Melhoria das Instalações das

Escolas Públicas Estaduais do Município de Central de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 483 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 - Equipamento e Melhoria das Instalações das

Escolas Públicas Estaduais do Município de Divino das Laranjeiras (despesas de

capital)
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Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 484 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 - Equipamento e Melhoria das Instalações das

Escolas Públicas Estaduais do Município de Engenheiro Caldas (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 485 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 - Equipamento e Melhoria das Instalações das

Escolas Públicas Estaduais do Município de Fortuna de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 486 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 - Equipamento e Melhoria das Instalações das

Escolas Públicas Estaduais do Município de Marilac (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 487 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 - Equipamento e Melhoria das Instalações das
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Escolas Públicas Estaduais do Município de Santa Maria do Salto (despesas de

capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 488 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 - Equipamento e Melhoria das Instalações das

Escolas Públicas Estaduais do Município de Virginópolis (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 489 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 - Equipamento e Melhoria das Instalações das

Escolas Públicas Estaduais do Município de Nanuque (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 490 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Financiamento das Obras

de Pavimentação do Acesso Que Liga a Avenida Minas Gerais à Sede do Instituto

Federal de Minas Gerais - Ifmg, no Município de Governador Valadares. (despesas

de capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 491 Autor: Jayro Lessa
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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: 492 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: 493 Autor: Antônio Carlos Arantes

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: 494 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$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 495 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$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 496 Autor: Antônio Carlos Arantes

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: 497 Autor: Antônio Carlos Arantes

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$ 180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 498 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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 499 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$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 500 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental - Reforma Geral da Escola Estadual Clemente Mariani, do Município de

Juiz de Fora (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 501 Autor: André Quintão

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: 502 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção da Sede do

Conselho Tutelar em Governador Valadares (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 503 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Produção de Material Didático para Escolas Estaduais

(despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 504 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
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Social

Objeto do Gasto: Apoio aos Empreendimentos de Economia Popular Solidária -

Aquisição de Equipamentos para Ponto Fixo de Comercialização da Eps em Belo

Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 505 Autor: Deiró Marra

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: 506 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$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 507 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

Que Liga o Trecho de Romaria Até a MG 190. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 508 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
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Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos -

Construção de Uma Escola Estadual no Bairro Enéas Aguiar no Município de

Patrocínio/Mg. (despesas de capital)

Valor: R$ 3.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 509 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/Mg. (despesas de capital)

Valor: R$ 8.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 510 Autor: Deiró Marra

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: 511 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Valor: R$ 235.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 512 Autor: Juninho Araújo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)
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Valor: R$ 1.400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 513 Autor: Juninho Araújo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 514 Autor: Juninho Araújo

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: 515 Autor: Dinis Pinheiro

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: 516 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$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 517 Autor: Cecília Ferramenta
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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: 518 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$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 519 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 520 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 - Obras de Ampliação e Manutenção do Núcleo

Assistencial Eclético Maria da Cruz em Ipatinga (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 521 Autor: Cecília Ferramenta

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 - Apoio a Manutenção das Atividades do

Movimento de Mulheres de Ipatinga (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 522 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas - Construção e Reforma do Cristalino Esporte Clube de Bom

Despacho (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 523 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 - Reforma e Equipamento para o Grupo de Apoio e

Prevenção do Câncer - Se Toque, de Ipatinga (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 524 Autor: Cecília Ferramenta

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 Associação Atlética de Bom Despacho (despesas de

capital)

Valor: R$ 35.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 525 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Aquisição de Material

Esportivo Pela Associação Atlética de Bom Despacho (despesas correntes)

Valor: R$ 15.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 526 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 -

Pavimentação, Drenagem e Meio-Fio da Rua Trinta e Cinco, Bairro Nova Pampulha,

no Município de Município de Vespasiano. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 527 Autor: Irani Barbosa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Aquisição de Materiais

Esportivos para o Instituto de Defesa à Educação ao Acesso e à Liberdade- Ideal,

Com Sede no Município de Belo Horizonte (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 528 Autor: Irani Barbosa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição de

Computadores para o Instituto de Defesa à Educação ao Acesso e à Liberdade-Ideal,
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Com Sede no Município de Belo Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 529 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 - Recursos para Aquisição de Cadeiras de Rodas

Comum, Cadeiras de Rodas Especial, Aparelhos Auditivos, Óculos para a Entidade

Instituto de Defesa à Educação ao Acesso e à Liberdade-Ideal, Com Sede no

Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 530 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 - Recursos para Aquisição de Cesta Básica,

Material Escolar e Material de Construção para o Instituto de Defesa à Educação ao

Acesso e à Liberdade- Ideal, Com Sede no Município de Belo Horizonte. (despesas

correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 531 Autor: Irani Barbosa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas - Construção do Muro da Entidade Santa Cruz Futebol Clube, Com
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Sede no Município de Belo Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 532 Autor: Irani Barbosa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Aquisição de Material

Esportivo para a Entidade Santa Cruz Futebol Clube, Com Sede no Município de Belo

Horizonte. (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 533 Autor: Irani Barbosa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Aquisição de Material

Esportivo para a Entidade Instituto de Inclusão Pela Educação e Esportes- Fut

Sonhos, Com Sede no Município de Santa Luzia (despesas correntes)

Valor: R$ 35.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 534 Autor: Irani Barbosa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição de Veículo para

a Entidade Instituto de Inclusão Pela Educação e Esportes- Fut Sonhos, Com Sede

no Município de Santa Luzia (despesas de capital)

Valor: R$ 35.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 535
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Emenda retirada pelo autor.

------------------------------

Emenda de despesa: 536 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Indenizações a Vítimas de Tortura (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 537 Autor: Padre João

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$ 3.500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 538 Autor: Padre João

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: 539 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 de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 540 Autor: Padre João

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). (despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 541 Autor: Padre João

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

Jequitinhonha. (Despesas Correntes). (despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 542 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (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: 543 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$ 2.500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 544 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Municipalização e Descentralização de Políticas Sobre Drogas

(despesas correntes)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de texto: 545 Autor: Padre João

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
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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

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: 546 Autor: Padre João

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

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: 547 Autor: Padre João

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.".
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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: 548 Autor: Padre João

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) 15.946.177", "2011.10 Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (fonte 49) 160.383.512",

"2121.10 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

(fonte 49) 268.840.000", "2311.10 Universidade Estadual de Montes Claros (Fontes

10 e 60) 20.448.933", "4461.09 272 702 7 725 Benefícios previdenciários - IPSEMG

(fontes 10 e 42 - aposentadorias e proventos) 109.128.917", "4461.092727027209

Benefícios previdenciários - Funed (fonte 10) 6.453.116", "4461.092727027225

Benefícios previdenciários - FHEMIG (fonte 10) 49.842.354", "4461.092727027312

Benefícios previdenciários - HEMOMINAS (fonte 10) 1.615.090",

"4461.0927270027959 Benefícios previdenciários - Secretaria de Saúde (fonte 10)

98.016.337", "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 271.000.000", "5081.10 512 048 3 004 Implantação, ampliação e melhoria
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dos sistemas de esgotamento sanitário em localidades com concessão da COPASA

264.000.000" e "5081.10 512 048 3 005 Implantação dos sistemas de tratamento de

esgoto sanitário em localidades com concessão da COPASA 198.000.000

"substituindo-se as expressões "4.037.936.084" e "14,59" pelas expressões

"2.574.260.648" e "9,30", 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 746 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 todas 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: 549 Autor: Padre João

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)

109.128.917", "4461.092727027209 Benefícios previdenciários - Funed (fonte 10)

6.453.116", "4461.092727027225 Benefícios previdenciários - FHEMIG (fonte 10)

49.842.354", "4461.092727027312 Benefícios previdenciários - HEMOMINAS (fonte

10) 1.615.090", "4461.0927270027959 Benefícios previdenciários - Secretaria de

Saúde (fonte 10) 98.016.337", "4461.092727027012 Benefícios previdenciários "

Escola de Saúde Pública(fonte 10) 1.000", substituindo-se as expressões

"4.037.936.084" e "14,59" pelas expressões "3.772.879.270" e "13,63",

respectivamente.

Justificação: O Tribunal de Contas do Estado por duas vezes seguidas, na

apreciação das Contas do Governador do Estado de 2007, 2008 e 2009, deliberou,

por meio de decisão do seu Pleno e a partir de voto do relator Conselheiro Antônio

Carlos Andrada, que os valores referentes às despesas previdenciárias deveriam ser

retiradas do cálculo das despesas com ações e serviços públicos de saúde, o que

não foi contestado pelas resoluções da Assembléia sobre a matéria. Não vemos
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porque a inclusão dessas despesas no demonstrativo deva ser mantida por esta

Casa somente para ser descartada quando da apreciação das Contas.

------------------------------

Emenda de texto: 550 Autor: Padre João

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". Nas palavras do

Conselheiro em exercício do TCE, Gilberto Diniz, quando relatava a prestação de

contas de 2008 de Contagem, ¿é imprescindível que o ato de concessão dos créditos

adicionais expresse o seu valor ou um limite percentual máximo sobre a receita.¿

Entendemos, portanto, que as exceções propostas são inconstitucionais e devem ser

corrigidas em consonância com a Constituição e com o entendimento do TCE.

------------------------------

Emenda de despesa: 551 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Incentivo à Ampliação do Sistema Apac (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 552 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Implantação de Infra-Estrutura em Assentamentos de Reforma

Agrária e Garantia de Segurança Alimentar Entre Agricultores Familiares, Acampados

e Assentados. (Despesas de Capital) (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: 553 Autor: Weliton Prado

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: 554 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 (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 555 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 - Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Município de Patos

de Minas, na Localidade de Café Patense. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 556 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental - Reforma e Ampliação da E.E. 13 de Maio, Localizada no Município de

Uberlândia. (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 557 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 - Aquisição de Uma Máquina Agrícola para o

Sindicato dos Produtores Rurais do Município de Iturama. (despesas de capital)

Valor: R$ 310.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 558 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 - Aquisição de Uma Ambulância de Grande Porte

para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Manhumirim. (despesas de

capital)

Valor: R$ 180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 559 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 - Apoio Financeiro a Entidade Filantrópica Ser -

Serviço Evangélico de Reabilitação, Que Atua na Recuperação de Dependentes

Químicos, Localizada no Município de Uberlândia. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 560 Autor: Weliton Prado
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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 Uma Nova Sede para Fórum do Município de Coromandel e

Instalação de Mais Uma Vara da Justiça no Referido Município. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 561 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 - Pavimentação

Asfáltica na Rua Um, do Bairro Brasil, no Município de Lagamar. (despesas de

capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 562 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 - Realização de

Obras de Infraestrutura Urbana no Município de Janaúba. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 563 Autor: Sargento Rodrigues

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$ 325.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 564 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 630.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 565 Autor: Lafayette de Andrada

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: 566 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 270.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 567 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$ 210.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 568 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude



____________________________________________________________________________
935

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 569 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$ 420.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 570 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 571 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo

(despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 572 Autor: Lafayette de Andrada

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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 573 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 - Pavimentação da

Rodovia Que Liga Braúnas a Dores de Guanhães. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 574 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 - Pavimentação do

Trecho de 17 Km. Que Liga os Municípios de Mesquita a Belo Oriente. (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 575 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 - Pavimentação do

Trecho de 13 Km, Que Liga os Municípios de Córrego Novo a Bom Jesus do Galho.

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 576 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 - Pavimentação do

Trecho Que Liga o Município de São Geraldo da Piedade à Br-381. (despesas de
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capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 577 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 - Pavimentação do

Trecho Que Liga os Municípios de Sericita a Canaã, Via São Estevão de Araújo. a

Pavimentação Além de Trazer Segurança aos Usuários Tem o Objetivo de Facilitar o

Acesso, Por Via Pavimentada, à Universidade Federal de Viçosa. (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 578 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 - Pavimentação do

Trecho Que Liga o Município de Timóteo a São José do Goiabal. (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 579 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 - Pavimentação do

Trecho Que Liga os Municípios de Dionísio a São José do Goiabal. (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 580 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 - Pavimentação do

Trecho Que Liga os Municípios de Vargem Alegre a Ipatinga. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 581 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 - Pavimentação do

Trecho de 17 Km., Que Liga Dionísio ao Entrocamento da MG 320 (760). (despesas

de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 582 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico

Objeto do Gasto: - Implementaçao de Centro Tecnológico de Solda, em Ipatinga.

Trata-Se de Escola Profissionalizante e Laboratório de Pesquisa para

Aperfeiçoamento de Técnicas de Soldagens para Aumentar o Valor Agregado das

Peças Produzidas na Região do Vale do Aço. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 583 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
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Ensino Superior

Objeto do Gasto: - Implantação/Manutenção de Campus da Uemg em Ipatinga.

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 584 Autor: Délio Malheiros

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: 585 Autor: Délio Malheiros

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: 586 Autor: Délio Malheiros

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: 587 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 588 Autor: Délio Malheiros

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: 589 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$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 590 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 correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 591 Autor: Délio Malheiros

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: 592 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 593 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$ 220.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 594 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$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 595 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Obras de Infraestrutura em

Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 596 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)
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Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 597 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: 598 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$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 599 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Terceirização da Frota (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 600 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$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 601 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$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 602 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Bolsa-Atleta (despesas correntes)

Valor: R$ 1.750.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 603 Autor: Carlin Moura

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 Que Liga o Município de Peçanha ao Entroncamento do

Município de Coroaci. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 604 Autor: Carlin Moura

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 Que Liga o Município de Água Boa ao Município de

Malacacheta. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 605 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do
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Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Pavimentação do Trecho Que Liga o Município de Marilac ao Entroncamento Onde

Há o Trevo dos Municípios de Nacip Raydan e São José da Safira. (despesas

correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 606 Autor: Carlin Moura

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 Que Liga o Município de Belo Oriente a Santana do

Paraíso, Passando Pelo Distrito de Bom Jesus do Bagre. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 607 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$ 650.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 608 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$ 250.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 609 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 610 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: 611 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$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 612 Autor: Carlin Moura

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: 613 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Unidades Prediais do Tribunal de
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Justiça - Construção da Nova Sede do Fórum de Contagem (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 614 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Encampamento Pelo Der da Estrada Que Liga o Município de Virgolândia ao

Municípo de Santa Maria do Suaçui Passando Pelo Empoçado - Estrada Que Margea

o Rio Suaçui Que Passa Pela Ponte Preta. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 615 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do Gasto: - Inicio do Processo de Estadualização da Universidade Vale do

Rio Verde - Unincor. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 616 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Manutenção Plena dos Cursos Superiores Oferecidos Pelo

Cetec em Processos Químicos, Com Ênfase em Problemas Biotecnológicos Gerados

Por Complexos Aeronáuticos; em Processos Ambientais, Com Ênfase em Problemas

Gerados Por Complexos Aeronáuticos; e em Fabricação Mecânica, Com Ênfase em

Materiais Aeronáuticos, Aeroespaciais e Automobilísticos (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 617 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - Pavimentação do Trecho Que Liga o

Município Conceição do Mato Dentro ao Município do Serro. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 618 Autor: Mauri Torres

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: 619 Autor: Mauri Torres

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: 620 Autor: Mauri Torres

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

------------------------------
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Emenda de despesa: 621 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$ 665.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 622 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$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 623 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 205.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 624 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$ 240.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------
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Emenda de despesa: 625 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 626 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Recurso Destinado

ao Hospital São Paulo de Muriaé (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 627 Autor: André Quintão

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$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 628 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recurso para Aquisição de

Veículo para Transporte Escolar no Município de Caratinga (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 629 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Asfaltamento
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da Estrada Que Liga Cana Verde ao Distrito de Cerradinho (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 630 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Asfaltamento

da Estarada Que Liga Campo Belo ao Distrito dos Mendes (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 631 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Asfaltamento

da Estrada Que Liga Candeias ao Distrito dos Vieiras (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 632 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Asfaltamento

da Estrada Que Liga Aguanil ao Distrito dos Pimentas (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 633 Autor: Duarte Bechir

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 - Asfaltamento

da Estrada Que Liga Cristais ao Distrito dos Fernandes (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 634 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Asfaltamento

da Estrada Que Liga Perdões ao Distrito dos Machados (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 635 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Campos de Luz - Iluminação do Estádio de Futebol do Município

de Seritinga (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 636 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Asfaltamento

da Estrada Que Liga o Município de Serranos ao Município de São Vicente de Minas

(despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 637 Autor: Duarte Bechir
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Liberação de Recursos para

Atender a Merenda Escolar das Escolas e Creches Municipais Durante o Período de

Férias, Especialmente nos Meses de Julho e Dezembro. (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 638 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Ampliação do Hospital Universitário de Juiz de Fora - Aquisição de

Equipamentos para o 2º Módulo do Hospital Universitário da Ufjf. (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 639 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte -

Ppcaam - Capacitação da Equipe do Ppcam no Interior. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 640 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Estruturação do Turismo - Realização de Projeto de Integração de

Equipamentos Turísticos e Culturais a Serem Construídos/Adaptados em Barbacena,

Compreendendo:

R$500 Mil para o Centro de Convenções - Espaço Multiuso no Centro Hospitalar

Psiquiátrico de Barbacena/Fhemig;

R$ 200 Mil para Transformação de Espaço em Área de Lazer, Educação Ambiental
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e Cultivo de Plantas, Flores e Rosas, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena;

R$ 500 Mil para Adequação do Antigo Cemitério Onde Foram Sepultados Mais de

60 Mil Pacientes para Implementação do Memorial das Rosas. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 641 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Ezequiel Dias

Objeto do Gasto: - Construção de Fábrica de Medicamentos para Tratamento e

Controle de Asma e Dpoc (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 642 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Criação e Consolidação de Pólos de Desenvolvimento do Esporte

(despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 643 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial - Propiciar aos

Indígenas Recursos para Que Promovam Atividades de Valorização da Sua Própria

Cultura, Bem Como Suas Festas e Rituais Tradicionais. (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 644 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do Gasto: Implantação do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha

(despesas de capital)

Valor: R$ 490.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 645 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: Xadrez na Escola (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 646 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Promoção e Garantia de Direitos Humanos - - Comitê Gestor

Estadual para Criança e Adolescente do Semiárido (R$ 100.000,00);

- Promoção de Direitos Humanos dos Povos Indígenas e Comunidades

Quilombolas (R$ 100.000,00). (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Deduções: Reserva de Contingência - R$ 100.000,00

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 4110 - Promoção e Garantia de

Direitos Humanos (outras despesas correntes) - R$ 100.000,00

------------------------------

Emenda de despesa: 647 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Implantação de Ferramentas Integradas de Tecnologia de

Informação e Comunicação - Implantação do Projeto Olho Vivo na Região do

Triângulo. (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 648 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Assistência Jurídica - Estruturação das Sedes da Defensoria

Pública nas Comarcas do Interior do Estado. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 649 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Adequação e Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades

Físicas do Sistema de Defesa Social - Reforma de Unidade Prisional no Município de

Lavras. (despesas correntes)

Valor: R$ 190.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 2065 - Adequação e Manutenção

Preventiva e Corretiva das Unidades Físicas do Sistema de Defesa Social (outras

despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 650 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Defesa dos Presos Provisórios do Estado de Minas Gerais -

Implantação do Núcleo Criminal de Urgência da Defensoria Pública na Comarca de

Governador Valadares. (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 651 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural - Realização do 29º Festivale.

(despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 652 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Apoio aos Municípios na Aquisição de Veículos para Transporte

Escolar. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 653 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 - - Construção de Um Centro Poliesportivo no Bairro Santa Cecília

de Juiz de Fora (R$ 50.000,00);

- Construção de Vestiário e Melhorias no Campo de Futebol do Distrito de Santa

Cruz, em Monte Belo (R$ 50.000,00);

- Melhorias nos Campos de Futebol no Povoado do Cansanção e nas Comunidades

Rurais do Cafundó e Lagoa da Manga em Virgem da Lapa. (R$ 50.000,00).

(despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 654 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Educação para o Trabalho de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Qualificação e Capacitação Profissional para Inserção no Mercado

de Trabalho - R$ 50.000,00 para Qualificação Profissional no Norte de Minas a Ser

Executado Pela Utramig (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 655 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - - Estruturação da

Casa de Saúde Hto - Associação Beneficente Assistencialista Guararence -, em Juiz

de Fora (R$ 500.000,00);

- Aquisição de Equipamento para a Clínica Oftalmológica da Fundação João

Theodósio Araújo, em Juiz de Fora (R$ 310.000,00);

- Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Hospital da Ascomcer -

Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora - Hospital

Maria José Baeta Reis-, no Município de Juiz de Fora (R$ 350.000,00);

- Reforma e Ampliação em Hospital no Triângulo (R$ 800.000,00);

- Reforma e Ampliação em Hospital no Triângulo (R$ 900.000,00);

- Manutenção do Hospital São Vicente de Paulo, Bem Como para a Implantação de

Uma Unidade de Pronto Atendimento no Referido Hospital, no Município de Araçuaí

(R$ 100.000,00). (despesas de capital)

Valor: R$ 2.960.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 656 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

Realização da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

(R$100.000,00);

Realização da Conferência dos Direitos da Pessoa Com Deficiência (R$50.000,00)

e

Realização da Conferência do Idoso (R$50.000,00). (despesas correntes)

Valor: R$ 496.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda de despesa: 657 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 - - Erradicação do Trabalho Infantil nos Lixões (R$ 150.000,00);

- Atividades Específicas para População de Rua (R$ 100.000,00 );

- Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - Pair (R$ 150.000,00);

- Reordenamento de Abrigos de Criança e Adolescente, Atendendo ao Plano de

Convivência (R$ 100.000,00); (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 658 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 - Estruturação dos Cras - Aquisição de Móveis e

Equipamentos (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 659 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - - Construção de

Equipamento Social em Berilo (R$ 70.000,00);

- Construção de Equipamento Social em Novo Cruzeiro (R$ 70.000,00);

- Construção de Equipamento Social em Ninheira (R$70.000,00). (despesas de

capital)

Valor: R$ 210.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 660 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio ao Artesanato (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 661 Autor: Comissão de Participação Popular

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$ 190.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 662 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Construção de De Quadras Poliesportivas em Escolas

Estaduais Situadas no Triãngulo Mineiro. (despesas correntes)

Valor: R$ 190.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 663 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Construção de Quadras

Poliesportivas em Escolas Municipais Situadas na Região do Triãngulo Mineiro (R$

190.000,00); Cobertura do Pátio da Escola Municipal Professora Diva, Situada no

Município de Virgem da Lapa (R$30.000,00) (despesas correntes)

Valor: R$ 220.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 664 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Sustentabilidade Social da Copa do Mundo 2014. (despesas

correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 665 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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 666 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 - Apoio ao Parque Científico e Tecnológico de Juiz de

Fora e Região. (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 667 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do Gasto: Apoio Tecnológico a Projetos Especiais - Aquisição de

Equipamentos para Atendimento Clínico, Ensino e Pesquisa na Área de

Neuropsicologia para o Ambulatório de Neuropsicologia Aplicada à Psiquiatria do

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 668 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: - Capacitação de Profissionais Envolvidos nas Políticas Públicas

para Usuários de Álcool e Outras Drogas. (despesas correntes)

Valor: R$ 130.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 669 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: - Formulação do Plano Estadual Interdisciplinar Sobre Drogas.

(despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 670 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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 671 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
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------------------------------

Emenda de despesa: 672 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Proteção e Restauração de Direitos - - Desenvolvimento do

Protocolo de Humanização do Atendimento das Vítimas de Abuso e Exploração

Sexual (R$100.000,00);

- Implantação do Protocolo de Investigação de Denúncia de Abuso e Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes (100.000,00). (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Deduções: Reserva de Contingência - R$ 100.000,00

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 4132 - Proteção e Restauração

de Direitos (outras despesas correntes) - R$ 100.000,00

------------------------------

Emenda de despesa: 673 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$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 674 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 (despesas correntes)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 675 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da
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Uemg / Construção de Unidades Próprias da Uemg no Campus BH (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 676 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Apoio à Comercialização Por Meio de Feiras de Economia

Popular Solidária (despesas correntes)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 677 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Integração do Planejamento Metropolitano - Sedru (despesas

correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 678 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do Gasto: - Incorporação dos Instrumentos de Pagamento de Serviços

Ambientais - Bolsa Verde (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 679 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do Gasto: - Monitoramento Eletrônico do Transporte do Carvão Vegetal
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(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 680 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a Adolescência

Objeto do Gasto: - Apoio à Estruturação dos Conselhos Municipais e Tutelares dos

Direitos da Criança e do Adolescente.

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Ponto dos Valentes

(R$50.000,00);

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Francisco Badaró

(R$50.000,00)

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Ninheira

(R$50.000,00)

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Novo Cruzeiro

(R$50.000,00)

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Virgem da Lapa

(R$50.000,00)

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Pedra Azul

(R$50.000,00)

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Novo Oriente de

Minas (R$50.000,00) (despesas correntes)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 681 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Capacitação Continuada dos Operadores da Política de Garantia

dos Direitos da Criança e do Adolescente - Escola de Conselhos (despesas

correntes)
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Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 682 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: 683 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do Gasto: - Cofinanciamento de Implantação de Centro de Pesquisa e

Difusão de Conhecimento da Biodiversidade (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 684 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Atendimento Escola Família Agrícola - Ensino Fundamental

Rural em Tempo Integral (despesas correntes)

Valor: R$ 1.106.593,92

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4587 - Atendimento às Escolas

Família Agrícola (outras despesas correntes)

------------------------------

Emenda de despesa: 685 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Atendimento Escola Família Agrícola Ensino Médio Rural

Integrado à Educação Profissional Rural em Tempo Integral (despesas correntes)

Valor: R$ 2.189.594,25

Deduções: Reserva de Contingência - R$ 1.676.540,17
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Secretaria de Estado de Educação - 4587 - Atendimento às Escolas Família

Agrícola (outras despesas correntes) - R$ 513.054,08

------------------------------

Emenda de despesa: 686 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

Comunidades Indígenas e Quilombolas (despesas correntes)

Valor: R$ 99.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 687 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Acompanhamento Nutricional da População (despesas

correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Deduções: Fundo Estadual de Saúde - 4334 - Apoio Profissional à Atenção Primária

à Saúde (outras despesas correntes) - R$ 700.000,00

Fundo Estadual de Saúde - 1117 - Desenvolvimento de Recursos Humanos/ Plano

Diretor de Atenção Primária à Saúde (outras despesas correntes) - R$ 300.000,00

------------------------------

Emenda de despesa: 688 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

Recicláveis (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 Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Iluminação do Cemitério no

Município de Virgem da Lapa (R$30.000,00). (despesas correntes)
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Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 690 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 - Capacitação de Gestores

e Atores de Segurança Alimentar e Nutricional - San. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 691 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Implantação de Sistemas e Gestão Compartilhada da Destinação

Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos - Construção de Uma Usina de

Reciclagem na Região do Triângulo (R$800.000,00)

Construção de Galpão de Reciclagem e Aterro Sanitário na Região do

Jequitinhonha/Mucuri (R$300.000,00) (despesas de capital)

Valor: R$ 1.100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 692 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Implantacao da Coleta Seletiva, Reaproveitamento e Reciclagem

(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 693 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão
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Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Incentivo à Produção de Plantas Medicinais para o Sus em

Minas Gerais (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 694 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Instalação de Módulos Sanitários em Residências de Famílias de

Baixa Renda - Atendimento às Comunidades Rurais de São Domingos das Dores.

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 695 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição e Instalação do

Sistema de Pesagem de Bovinos no Município Francisco Badaró. (despesas de

capital)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 696 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Atendimento a Pequenas Comunidades (despesas de capital)

Valor: R$ 530.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda de despesa: 697 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Hospitalar do Estado de Minas
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Gerais

Objeto do Gasto: Projetos, Construções, Ampliações e Reformas das Unidades

Prediais da Rede Fhemig - Implantação de Unidade Específica Dentro do Centro

Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Chpb - para Atender a Grande Demanda de

Dependentes Químicos. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 1239 - Projetos,

Construções, Ampliações e Reformas das Unidades Prediais da Rede Fhemig

(investimentos)

------------------------------

“OFÍCIO Nº 20/2010*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Fui consultado, nesta data, pelo Deputado Délio Malheiros, a respeito do teor de

duas emendas que Sua Excelência pretendia apresentar ao Projeto de Lei nº

5.038/10.

Em retorno à consulta, encaminhei-lhe o Ofício nº 277/GAPRE/SEPLAG, cuja cópia

anexo a este (doc. 01), para conhecimento de Vossa Excelência.

Nesse expediente, aquiesci com as propostas de emenda ali apresentadas,

porquanto apenas reeditam projetos de lei de autoria deste Tribunal, cuja tramitação

foi interrompida, por pedido de devolução, em razão de emendas que criavam

despesas orçamentárias superiores às disponibilidades desta Corte.

Tendo em vista que tais emendas versam sobre matéria relativa a benefícios para

servidores do Poder Judiciário e que, consequentemente, implicam despesa para o

Tribunal de Justiça, parece-me recomendável consolidá-las, inserindo-as no texto que

originou o mencionado Projeto de Lei 5.038/2010.

Tal providência se me afigura importante, pois previne distorções como as que

geraram o pedido de devolução do projeto de lei anterior (Projeto de Lei 3.797).

Assim ponderando, peço licença a Vossa Excelência para submeter-lhe o texto

anexo já consolidado (doc. 02), que entendo ser o mais adequado às matérias objeto

do Projeto de Lei 5.038/2010, quais sejam: os adicionais de periculosidade e de
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insalubridade, com as adaptações propostas nas emendas que serão apresentadas

pelo nobre Deputado Délio Malheiros.

Importante salientar que esse texto preserva o conteúdo das propostas antes

encaminhadas pelo Tribunal de Justiça a essa respeitável Casa Legislativa e que a

implementação dos adicionais de periculosidade e de insalubridade condicionar-se-á

à existência de possibilidades orçamentárias, financeiras e observância às normas da

Lei de Responsabilidade Fiscal.

Certo de contar com a habitual atenção de Vossa Excelência, aproveito-me da

oportunidade para renovar-lhe os meus protestos de elevada estima e distinta

consideração.

Desembargador Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 5.068/2010

Dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos ocupantes dos

cargos que menciona e dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da Lei nº

10.856, de 5 de agosto de 1992.

Art. 1º - Fica concedido adicional de periculosidade aos servidores que exercem as

funções dos seguintes cargos integrantes do quadro de servidores da Secretaria do

Tribunal de Justiça e da justiça de primeiro grau:

I - Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, de Oficial de

Justiça e de Comissário da Infância e da Juventude;

II - Técnico Judiciário, das especialidades de Assistente Social Judicial, Oficial de

Justiça Avaliador III e IV e Psicólogo Judicial.

Parágrafo único - O valor do adicional de que trata esta Lei corresponderá ao

percentual de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o valor do PJ-01 da Tabela

de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item "b" do Anexo X da Lei

nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000.

Art. 2º - O adicional de periculosidade de que trata esta Lei não se incorporará, para

qualquer efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para o cálculo de

qualquer vantagem remuneratória, salvo as decorrentes de gratificação natalina e de

adicional de férias.
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Art. 3º - O parágrafo único do art. 12 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de 1992,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)

Parágrafo único - O adicional de insalubridade, calculado sobre o valor do primeiro

padrão da classe inicial da carreira de Técnico Judiciário, compreende, em razão do

grau das condições insalubres, os seguintes percentuais:

I - dez por cento;

II - vinte por cento;

III - trinta por cento.”.

Art. 4º - A implementação das disposições desta Lei fica condicionada:

I - à existência de recursos orçamentários e financeiros;

II - ao atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal, contidas na Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único - O pagamento dos adicionais previstos nesta Lei será devido a

partir da data em que forem implementadas as condições fixadas neste artigo.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Tribunal de Justiça.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 5.038/2010, nos termos § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Do Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado, encaminhando planilhas demonstrativas de impacto orçamentário referentes

aos Projetos de Lei nºs 5.037 e 5.038/2010. (- Anexe-se aos Projetos de Lei nºs 5.037

e 5.038/2010.)

PROJETO DE LEI Nº 5.074/2010

Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 16.658, de 5 de janeiro de 2007, que

fixa o subsídio do Governador do Estado, do Vice-Governador do Estado, de

Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 16.658, de 5 de janeiro de 2007, o
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seguinte parágrafo único:

“Art. 1º – (…)

Parágrafo único – É assegurada aos agentes públicos de que trata o “caput” a

percepção da parcela prevista no inciso VIII do art. 7º da Constituição da República,

calculada proporcionalmente ao período de exercício do respectivo cargo no ano.”.

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

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2010.

Mesa da Assembleia

Justificação: Apresentamos esta proposição em virtude da competência conferida à

Mesa Diretora desta Casa pela Constituição do Estado, a qual, nos termos de seu art.

66, I, “c”, atribui competência privativa a este órgão para a deflagração de processo

legislativo com o objetivo de fixar os valores dos subsídios do Governador, do Vice-

Governador e dos Secretários de Estado. Além disso, existe a necessidade de

veiculação da matéria em lei, nos termos do § 2º do art. 28 da Constituição da

República, que determina que os subsídios serão fixados em lei de iniciativa da

Assembleia Legislativa.

A proposição não prevê reajuste dos valores dos subsídios dos agentes políticos do

Poder Executivo estadual. Autoriza apenas a extensão aos detentores de mandato

eletivo do direito à percepção da parcela prevista no inciso VIII do art. 7º da Carta

Federal, qual seja, o décimo terceiro salário.

Segundo posição do Tribunal de Justiça do Estado e da Corte de Contas mineira, o

pagamento dessa parcela aos agentes políticos não é vedado pelo § 4º do art. 39 da

Constituição da República. Ao contrário, esses tribunais posicionam-se no sentido de

considerar o décimo terceiro salário uma garantia fundamental, um direito que

representa conquista social e que não pode ser negado àqueles que são

remunerados por meio de parcela única.

Por essas razões e porque a medida veiculada nesta proposição visa a instituir um

tratamento justo aos mandatários do Executivo, solicitamos aos nobres pares a sua

aprovação.

- À Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 79, inciso

VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.075/2010

Altera a Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – O art. 101 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso XIX:

“Art. 101 – (...)

XIX – de Esportes.”

Art. 2º – O art. 102 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso XIX:

“Art. 102 – (...)

XIX – da Comissão de Esportes:

a) a promoção do esporte educacional, de participação e de rendimento;

b) o incentivo à valorização e à difusão da prática esportiva;

c) a inclusão social por meio do esporte;

d) a intersetorialidade das políticas de esporte.”.

Art. 3º – Fica revogada a alínea “b” do inciso VI do art. 102 da Resolução nº 5.176,

de 1997.

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

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2010.

Mesa da Assembleia

Justificação: Este projeto que cria a Comissão de Esportes objetiva acatar proposta

aprovada no seminário legislativo “Esporte, infância e adolescência: caminho para a

cidadania”, realizado nesta Casa, que promoveu uma discussão ampla e de alto nível

sobre as políticas públicas para o esporte no Estado.

A criação da Comissão de Esportes representará um passo significativo na

representatividade desse segmento junto ao poder público e, certamente, receberá a

boa acolhida dos membros desta Casa.

Ademais, vários eventos esportivos serão promovidos no País e, particularmente,

no nosso Estado nos próximos anos: em 2014, a Copa do Mundo de Futebol, e em

2016, os Jogos Olímpicos. Dada a importância do tema para a sociedade, bem como
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para a economia do Estado de Minas Gerais, a instituição de uma comissão

específica torna-se imprescindível.

- À Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso

VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.921/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Presidente Kubitschek pelos 48 anos de

emancipação desse Município.

Nº 6.922/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Funilândia pelos 48 anos de emancipação

desse Município.

Nº 6.923/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Buenópolis pelos 72 anos de emancipação

desse Município.

Nº 6.924/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Carrancas pelos 62 anos de emancipação

desse Município.

Nº 6.925/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Cordisburgo pelos 72 anos de emancipação

desse Município.

Nº 6.926/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Congonhas do Norte pelos 48 anos de

emancipação desse Município.

Nº 6.927/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Capim Branco pelos 57 anos de emancipação

desse Município.

Nº 6.928/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Gouveia pelos 57 anos de emancipação desse

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.929/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Wander Wilson Chaves por sua exímia dedicação
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ao longo dos anos na direção do Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel -,

bem como com o Professor Marcelo de Oliveira Marques por sua posse como novo

Diretor desse Instituto. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Dalmo Ribeiro Silva . Anexe-se ao Requerimento nº 6.799/2010, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Inerno.)

Nº 6.930/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências com vistas a que as

escolas estaduais de ensino fundamental e médio orientem os professores a

despertar nos estudantes o interesse pela educação ambiental. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 6.931/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que a Região Metropolitana de Belo Horizonte tenha prioridade na execução da Ação

4643 - Apoio aos empreendimentos de economia popular solidária.

Nº 6.932/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

implantação da NOB-RH no Estado. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 6.933/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas a que todos

os Municípios orientem suas equipes de Saúde da Família para que façam o

atendimento das Instituições de Longa Permanência de Idosos existentes em sua

área de abrangência. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 6.934/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências para

o atendimento das comunidades indígenas por meio da execução da Ação 1302 -

Construção, reformas e melhorias em unidades habitacionais - e por meio da

implantação do protocolo de intenções assinado por esse órgão. (- À Comissão de

Direitos Humanos.)

Nº 6.935/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para a reforma e a

adequação da Delegacia de Acidentes de Veículos de modo a atender
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apropriadamente pessoas com deficiência e outras envolvidas em acidentes de

trânsito.

Nº 6.936/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de providências para a

implementação de capacitação específica de policiais militares para a atuação na

proteção de defensores de direitos humanos.

Nº 6.937/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que, na

execução da Ação 1276 - Implementação de atividades de ensino voltadas para a

qualidade da atuação dos órgãos de defesa social -, do PPAG 2008-2011, sejam

incluídos todos os servidores pertencentes a órgãos do sistema de defesa social do

Estado, especialmente policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, Agentes

Penitenciários, Agentes Socioeducativos e Defensores Públicos. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.938/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências para

a realização de estudo sobre a viabilidade técnica da criação de ação específica para

financiamento de unidades habitacionais para servidores públicos estaduais. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 6.939/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas à

celeridade na execução da regularização fundiária das unidades de conservação

estaduais e em que informa o aumento da meta física prevista na Ação 1058 -

Criação e implantação de áreas protegidas - de 10.000ha para 50.000ha. (- À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.940/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Cohab pedido de informação sobre o convênio mantido com a Cemig

o qual possibilita a instalação de coletores de energia solar em unidades

habitacionais de programas públicos já entregues e sobre o atendimento das famílias

beneficiadas por esses programas com a instalação do referido equipamento.

Nº 6.941/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja



____________________________________________________________________________
977

encaminhado à Cemig pedido de informação sobre o convênio mantido com a Cohab

o qual possibilita a instalação de coletores de energia solar em unidades

habitacionais de programas públicos já entregues e sobre o atendimento às famílias

beneficiadas por esses programas com a instalação do referido equipamento. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 6.942/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Subsecretaria do Trabalho, Emprego e Renda pedido de providências

com vistas a que dê atenção especial à demanda por qualificação profissional dos

jovens da região da Zona da Mata. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.943/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que sejam

incluídos todos os servidores pertencentes a órgãos do sistema estadual de defesa

social, especialmente policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, Agentes

Penitenciários, Agentes Socioeducativos e Defensores Públicos, na implementação

da Ação 1277 - Implementação de ações de policiamento comunitário, prevenção

ativa e segurança cidadã -, do PPAG 2008-2011. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 6.944/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências com vistas a que as

escolas estaduais de ensino fundamental e médio orientem os professores da

disciplina de Geografia a dedicar mais atenção ao Estado de Minas Gerais e a

despertar o interesse dos estudantes pela participação política e pelas instituições

democráticas. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.945/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de

Minas Gerais pedido de providências para que seja realizada análise dos principais

programas e políticas públicas de segurança alimentar e nutricional implementados

no Estado. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 6.946/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado às Secretarias de Planejamento e de Educação pedido de providências

para a adequação da meta física da Ação 4187 - Desenvolvimento da educação
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infantil -, do PPAG, ao número real de escolas da rede estadual de ensino que

oferecem a educação pré-escolar. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.947/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a realização

de estudos para a verificação da demanda pela construção de centros

socioeducativos nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas e Central. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.948/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de informações

sobre a situação do programa Minha Casa, Minha Vida no Estado. (- À Mesa da

Assembleia.)

COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 7/12/2010, as seguintes comunicações

apresentadas pelas Comissões de Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 1º/12/2010, dos Projetos de Lei

nºs 3.101/2009, do Deputado Alberto Pinto Coelho; 4.129/2009, do Deputado Antônio

Carlos Arantes; 4.657/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz; 4.661/2010, do

Deputado Fábio Avelar; e dos Requerimentos nºs 6.740/2010, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva; 6.741/2010, do Deputado Wander Borges; 6.742/2010, do Deputado Gil

Pereira; 6.746/2010, do Deputado Carlin Moura; 6.749 a 6.753/2010, da Comissão de

Participação Popular; 6.777/2010, do Deputado Jayro Lessa; 6.787/2010, do

Deputado Doutor Viana; 6.789/2010, do Deputado Wander Borges; e 6.799/2010, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva; da Comissão de Cultura - aprovação, na 25ª Reunião

Ordinária, em 1º/12/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.420/2010, do Deputado Padre

João, com a Emenda nº 1; e 4.828/2010, do Deputado Eros Biondini; e dos

Requerimentos nºs 6.795/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes; e 6.798/2010,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 1º/12/2010, do Projeto de

Lei nº 4.945/2010, do Deputado Weliton Prado; e do Requerimento nº 6.801/2010, do

Deputado Doutor Viana; da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial -

aprovação, na 4ª Reunião Extraordinária, em 1º/12/2010, dos Projetos de Lei nºs
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4.766 e 4.844/2010, do Deputado Padre João; 4.800, 4.874 e 4.875/2010, do

Deputado Durval Ângelo; 4.827/2010, do Deputado Eros Biondini; 4.921/2010, do

Deputado Inácio Franco; e 4.940/2010, do Deputado Weliton Prado; da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em

1º/12/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.926/2009, do Deputado Dimas Fabiano;

4.703/2010 com a Emenda nº1, do Deputado Tiago Ulisses; 4.760/2010, do Deputado

Wander Borges; 4.817/2010, do Deputado Walter Tosta; 4.932/2010, do Deputado

Carlos Gomes; 4.951/2010, do Deputado Antônio Júlio; e do Requerimento nº

6.790/2010, da Comissão de Participação Popular; da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária - aprovação, na 32ª Reunião Extraordinária, em

6/12/2010, dos Requerimentos nºs 6.815/2010, do Deputado Duarte Bechir; 6.881,

6.885, 6.886, 6.916 e 6.917/2010, da Comissão de Participação Popular; da

Comissão de Saúde - aprovação, na 3ª Reunião Extraordinária, dos Projetos de Lei

nºs 4.911/2010, do Deputado Hely Tarqüínio; 4.924/2010, do Deputado Fahim

Sawan; 4.929/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; Requerimentos nºs

6.788/2010, do Deputado Duarte Bechir; 6.818, 6.820, 6.826, 6.853, 6.870, 6.880,

6.882, 6.883, 6.905 e 6.906/2010, da Comissão de Participação Popular. (- Ciente.

Publique-se.)

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.122/2008

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

“Art. 7º - (...)

XXV - saída, em operação interna, de veículo automotor com até 127 HP de

potência bruta, destinado ao portador de deficiência de fala e audição e ao portador

de deficiência físico-motora, motorista ou não, cuja habilitação seja restrita, para o

motorista, a veículo especialmente equipado, ainda que apenas com direção

hidráulica ou câmbio automático, de série ou não.”.”.

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2010.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Esta emenda visa estender aos portadores de deficiência de fala e

audição os benefícios que o Projeto de Lei nº 2.123/2008 pretende conferir ao
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portadores de deficiência físico-motora.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.038/2010

O art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica concedido adicional de periculosidade aos servidores que exercem as

funções dos seguintes cargos integrantes do quadro de servidores da Secretaria do

Tribunal de Justiça, da Secretaria da Justiça Militar e da Justiça de primeiro grau:

I - Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, Oficial de

Justiça e de Comissário da Infância e da Juventude;

II - Técnico Judiciário, das especialidades de Assistente Social Judicial, Oficial de

Justiça Avaliador III e IV e Psicólogo Judicial.

Parágrafo único - O valor do adicional de que trata esta lei corresponderá ao

percentual de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o valor do PJ-01 da Tabela

de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item “b” do Anexo X da Lei

nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000.”

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2010.

Padre João

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.549/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria dos Deputados João Leite e Ivair Nogueira, o Projeto de Lei no

4.549/2010 tem por finalidade criar a Medalha do Mérito Desportivo.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça e considerada jurídica, constitucional e legal com as Emendas nos 1 a 3, que

apresentou.

Compete, agora, a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, VI, “b”, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 4.549/2010 tem por objetivo criar a Medalha do Mérito

Desportivo, destinada a condecorar cidadãos e entidades que se destaquem por

serviços prestados ao esporte, a ser entregue anualmente pelo Governador do

Estado, no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte.
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A condecoração será concedida ao atleta que tenha alcançado, individual ou

coletivamente, resultado de significativo valor para o Estado e o País em competições

oficiais; ao dirigente técnico esportivo e aos profissionais da área de educação física;

ao dirigente de entidade de prática ou de administração do desporto; ao cidadão que

se tenha destacado em atividades de organização, pesquisa ou difusão do esporte

mineiro e nacional; à entidade de prática ou de administração do desporto ou

empresa que tenha contribuído efetivamente para a expansão e o desenvolvimento

das práticas esportivas no Estado; e à autoridade governamental que tenha

contribuído de forma decisiva para a expansão e o desenvolvimento das práticas

esportivas no Estado.

A administração da Medalha do Mérito Desportivo ficará a cargo do Conselho

Estadual de Desportos, que indicará os nomes para escolha do Governador e

manterá um livro de registro dos agraciados.

De acordo com os autores do projeto, a proposição revoga a Lei no 3.113, de

14/5/1964, que criou a Medalha do Mérito Esportivo, promovendo a atualização dessa

norma de acordo com os preceitos jurídicos vigentes.

Atualmente, não se discute mais sobre os benefícios da atividade física para se

alcançar ou manter a saúde. É sabido que o esporte proporciona uma vida saudável e

de qualidade às pessoas que estejam orientadas para a forma correta de sua prática.

Ademais, desde que esteja alinhada com uma política social que englobe governo e

sociedade, a prática desportiva pode se transformar em importante ferramenta para o

processo de inclusão social. Nesse sentido, para que possua força política e esteja

presente nos diversos mecanismos e programas sociais, é preciso a conscientização

de sua relevância não apenas por parte do poder público, mas por toda a sociedade.

Nesse aspecto, entendemos que a reformulação da Medalha do Mérito Desportivo,

em conformidade com os preceitos jurídicos vigentes, é medida que contribui para a

identificação do esporte na atual estrutura organizacional do governo e para a

implementação de ações de planejamento e gestão nessa área.

Tal medida ganha relevância ainda maior porque, com a realização da Copa do

Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 no Brasil, a população deve estar

preparada não apenas para competir, mas também para acolher atletas de todas as
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modalidades desportivas.

Durante a tramitação da matéria, os autores do projeto, Deputados João Leite e

Ivair Nogueira, apresentaram proposta de emenda à proposição que acrescenta

parágrafo ao art. 2o, com a finalidade de assegurar que os atletas vinculados às

federações esportivas mineiras que conquistarem medalhas em Jogos Olímpicos,

Panamericanos e em Copas do Mundo de Futebol sejam agraciados com a Medalha

do Mérito Desportivo. Reiteramos o entendimento da Comissão de Constituição e

Justiça, que acatou a referida sugestão, por meio da Emenda no 1, por serem as

citadas as principais competições esportivas internacionais, o que torna pertinente a

pretensão.

Saliente-se, finalmente, que a Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar a

proposição, apresentou outras duas emendas. A Emenda no 2 dá nova redação ao

inciso I do art. 2o, de forma que a Medalha possa ser concedida ao atleta ou equipe

que tenha alcançado resultado de significativo valor para o Estado e o País. De

acordo com a redação original, apenas o atleta seria agraciado, o que poderia

comprometer o número total de medalhas caso um time ganhasse um importante

torneio. Já a Emenda no 3 dá nova redação ao § 2o do art. 2o, retirando do dispositivo

a obrigatoriedade de condecoração de no mínimo três representantes de cada uma

das seis categorias relacionadas no “caput” do art. 2o, com a finalidade de assegurar

a condecoração de todas as categorias sem ferir a autonomia do Conselho Estadual

de Desportos na indicação daqueles que efetivamente tenham se destacado por

serviços prestados ao esporte.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei no

4.549/2010 com as Emendas nos 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.781/2010

Comissão de Saúde

Relatório
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De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Fundação de Apoio a Pesquisa e Saúde Fategídio, 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 determina o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.781/2010 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

de Apoio a Pesquisa e Saúde Fategídio, com sede no Município de Teófilo Otôni,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo apoiar o

desenvolvimento de pesquisas de ensino e extensão e a melhoria do atendimento na

área de saúde.

Com esse propósito, a instituição promove pesquisas na área de saúde pública no

Município de Teófilo Otôni, especialmente nos Vales do Mucuri e Jequitinhonha;

assessora a elaboração de projetos e administra os recursos obtidos; concede

auxílios, bolsas de estudo e ajuda de custo voltados à geração e à difusão de

conhecimentos científicos e tecnológicos; mantém unidades de saúde, possibilitando

consultas, exames de diagnósticos e tratamentos; congrega equipe multidisciplinar de

profissionais de saúde necessários ao cuidado integrado e à assistência social de

seus pacientes; promove campanhas de prevenção de doenças crônicas e de

incentivo à doação de órgãos; e realiza congressos, simpósios e outros encontros

científicos.

Isso posto, acreditamos ser a referida Fundação merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.781/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.949/2010
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Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Amparo e Valorização da

Vida - Avyva -, com sede no Município de Piumhi.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.949/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Amparo e Valorização da Vida - Avyva -, com sede no Município de

Piumhi, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivos a

valorização da vida e a prevenção ao suicídio.

Com esse propósito, a instituição presta apoio emocional a pessoas em depressão,

angústia, sofrimento ou desespero, amparando-as e oferecendo conforto aos que se

sentem solitários; realiza campanhas de prevenção do suicídio e de incentivo à

doação de órgãos e sangue; capacita profissionais de diversas áreas e voluntários a

prestar auxílio aos necessitados; defende os valores da ética e do sigilo nos

atendimentos realizados; estimula a execução de projetos de cunho esportivo, cultural

e artísticos voltados para a valorização do ser humano; fomenta o voluntariado.

Diante da importância do trabalho desenvolvido, acreditamos ser a Associação de

Amparo e Valorização da Vida merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.949/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.982/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório



____________________________________________________________________________
985

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa a declarar

de utilidade pública o Clube do Cavalo de Córrego Danta, com sede no Município de

Córrego Danta.

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 determina o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.982/2010 pretende declarar de utilidade pública o Clube do

Cavalo de Córrego Danta, com sede no Município de Córrego Danta, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo contribuir para o fomento e

a racionalização das atividades agropecuárias e para a melhoria das condições de

vida de seus associados.

Na consecução de seus propósitos, a instituição divulga matérias relacionadas com

técnicas de produção e manejo, mercado e preços, visando à melhoria da qualidade e

da produtividade de seus associados; mantém local para guarda e conservação da

produção; negocia, visando ao interesse comum, a venda dos produtos e a compra

de insumos. No âmbito social, mantém serviços de assistências médica e dentária.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser o Clube do Cavalo de Córrego Danta merecedor do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.982/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.992/2010

Comissão de Saúde

Relatório



____________________________________________________________________________
986

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do

Aço - Consaúde -, com sede no Município de Ipatinga.

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 determina o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.992/2010 pretende declarar de utilidade pública o Consórcio

Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço - Consaúde -, com sede no

Município de Ipatinga, entidade de direito privado, sem fins lucrativos.

A instituição tem como objetivos representar os Municípios que integram o

Consórcio perante o poder público e outras organizações, em assuntos de interesse

comum relacionados à saúde; planejar e executar programas e medidas destinadas a

promover o desenvolvimento social e econômico de seus moradores; promover a

saúde dos habitantes de sua área de atuação e implantar serviços afins.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Considerando o importante trabalho realizado pelo Consaúde, acreditamos ser a

instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.992/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.006/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação João Paulo II, com sede no Município de

Bocaiúva.

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 5.006/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação João Paulo II, com sede no Município de Bocaiúva, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, com objetivos culturais, sociais e democráticos.

No cumprimento de seu estatuto, a instituição promove assistência a pessoas que

se encontram enfermas, seja no aspecto físico, psíquico ou social, acolhendo aqueles

que não possuem casa; socorre gestantes em situação de risco, orientando-as a

assumir, com amor, a nova vida que trazem dentro de si; e defende o direito à vida.

Isso posto, acreditamos ser a Associação João Paulo II merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.006/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.026/2010

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 2009.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 25/11/2010, foi o projeto distribuído à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 218 do

Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o rito regimental disposto no §1 do art. 218, foi concedido
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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 a aprovar as contas do Governador do

Estado relativas ao exercício de 2009 e resulta de deliberação desta Comissão,

quando da apreciação da Mensagem do Governador n° 4 91/2010, que enviou as

contas à apreciação da Assembleia Legislativa.

A LOA de 2009, Lei n° 18.022, de 2009, estimou as r eceitas estaduais em R$38,98

bilhões e fixou as despesas em igual importância, no orçamento fiscal. O Orçamento

de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estimou as fontes e fixou os

investimentos em R$5,82 bilhões. Durante o exercício foram editados 212 decretos

de abertura de créditos adicionais, que incrementaram o orçamento fiscal inicial em

7,72%, isto é, R$3,15 bilhões, resultando numa dotação autorizada no montante de

R$43,13 bilhões.

A execução orçamentária da despesa foi da ordem de R$40,263 bilhões,

representando 91,48% da despesa total autorizada. A execução orçamentária da

receita foi de R$40.563 bilhões. O total arrecadado ficou 0,73% abaixo da receita

inicialmente prevista na LOA e 2,97% abaixo da previsão atualizada. Quanto à

execução das despesas por função de governo, constatamos que, nas funções

sociais, os gastos mais significativos foram os com educação, previdência social e

saúde, com gastos equivalentes a 11,79%, 11,69% e 9,88%, respectivamente, do

total realizado no exercício.

Quanto às despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo

com o relatório da Auditoria-Geral do Estado, o Estado aplicou o valor de R$6,15

bilhões. Esse valor representou 28,19% da receita resultante de impostos e

transferências, percentual acima do mínimo estabelecido pela Constituição da

República, de 25%. Quanto aos repasses à Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas

Gerais - Fapemig -, a análise dos demonstrativos contábeis revelou que o repasse de

recursos financeiros correspondeu a R$201,975 milhões, ou seja, 1,0009% da receita

corrente ordinária arrecadada no exercício, cumprindo, assim, a determinação
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constitucional de 1%.

Quanto às despesas com ações e serviços de saúde pública, o relatório da

Auditoria-Geral do Estado apresentou demonstrativo evidenciando que foram

aplicados em saúde R$3,37 bilhões, os quais, em face de uma receita vinculável de

R$21,81 bilhões, possibilitaram o alcance do índice de 15,44%. Não obstante, foram

observados pelo TCE-MG alguns itens incorretamente computados como despesas

de saúde. Assim, o Tribunal recomendou excluir do cômputo do índice as despesas

realizadas com recursos diretamente arrecadados pela Polícia Militar de Minas Gerais

- PMMG - com assistência odontológica, médica e psicológica aos militares; as

despesas realizadas pelo Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - com

pagamentos de benefícios previdenciários e computar nas aplicações de recurso em

ações e serviços públicos de saúde apenas as despesas devidamente empenhadas e

efetivamente liquidadas no exercício de apuração do índice constitucional, conforme

art. 4° da Instrução Normativa n° 19/2008. Cabe des tacar que esses itens, ainda que

descontados do cálculo, não prejudicaram o cumprimento da meta pelo Poder

Executivo, e os gastos permanecem acima do limite, totalizando 13,51%.

Quanto à despesa com pessoal, que não pode exceder 60% da receita corrente

líquida, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, observa-se que o Poder

Executivo comprometeu o percentual de 46,16%, ficando abaixo do limite prudencial,

de 46,55%. Já o gasto global para toda a administração pública atinge 55,43%.

A meta de resultado primário foi fixada pelo Anexo de Metas Fiscais da LDO em

R$1,644 bilhão. Com a crise financeira internacional, a arrecadação de ICMS do

Estado sofreu forte retração, levando o governo, no início daquele ano, a tomar

providências para reduzir Despesas de Custeio, por meio do Decreto n° 45.087, de

24/4/09. As medidas adotadas contribuíram para que a meta de superávit primário

fosse superada em 5,41%, atingindo R$1,73 bilhão. Entretanto, apesar de o resultado

primário ter sido superior em 5,41% à meta fixada, este não foi suficiente para cobrir o

serviço da dívida (R$3,295 bilhões).

Quanto ao resultado nominal, a meta proposta na LDO projetada para 2009 era de

R$1,308 bilhão, e o resultado obtido no exercício foi de R$977 milhões, ficando

abaixo do valor pretendido pela LDO em 33,91%.
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Assim, concordamos com a decisão do Plenário do Tribunal de Contas, que

entendeu que as falhas e deficiências constatadas não comprometeram a gestão

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, uma vez que não se

encontraram indícios de malversação dos recursos públicos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de

Resolução nº 5.026/2010.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Délio Malheiros - Inácio Franco - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.814/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, o projeto de

lei em epígrafe “altera a Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas

de execução penal”.

Preliminarmente, a proposição em tela foi examinada pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 4.652/2010, do Deput ado Durval Ângelo, que trata da

visita íntima em estabelecimento penitenciário, modificando a Lei n° 11.404, de

25/1/94, que contém normas de execução penal.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em

conformidade com o art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

De autoria da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, o projeto de

lei em análise “altera a Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas

de execução penal”.

O projeto em epígrafe é fruto do trabalho da Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado, criada com a finalidade de estudar e discutir a questão da
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execução penal em Minas Gerais. A Comissão começou a trabalhar em 26/3/2009,

com prazo inicial para a conclusão de seus trabalhos estipulado em 60 dias.

Verificou-sem, porém, a necessidade de realização de reuniões da Comissão para

discutir o tema em diferentes Municípios, de modo a se ter o panorama do problema

em todo o Estado. Além disso, foi necessário um prazo maior para serem compilados

os resultados dos trabalhos, que tiveram a colaboração especial de representantes do

Poder Executivo, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público,

da OAB-MG e de entidades da sociedade civil organizada. Assim, esse prazo foi

prorrogado, de modo que a Comissão encerrou seus trabalhos em 17/9/2009, quando

foi aprovado seu relatório final.

A Comissão fez um amplo diagnóstico da situação da execução das penas no

Estado. Entre as várias conclusões, merecem destaque as seguintes:

- Tendência de expansão acelerada da população carcerária do Estado. À época da

finalização do relatório, a população prisional do Estado compreendia 46.573 presos

acautelados. Entretanto, já havia a previsão de que, até 2011, segundo estimativa da

Secretaria de Defesa Social, serão 76.430 acautelados no sistema prisional do

Estado, o que acarretará crescente e notório impacto no montante de recursos

públicos destinados à execução penal.

- Em que pese a ocorrência de alguns problemas, o relatório apontou a existência

de um processo de modernização e profissionalização da execução penal no Estado,

que vem ocorrendo após a criação da Subsecretaria de Administração Prisional e dos

cargos de Agente de Segurança Penitenciário.

- Foi detectado um número excessivo de prisões cautelares no Estado, o que

configura elevado índice de presos provisórios no sistema prisional. Tal problema,

segundo o relatório, é potencializado pelas deficiências da assistência jurídica gratuita

a acusados hipossuficientes, ou seja, pessoas sem condições econômicas de custear

sua defesa por meio de advogado particular. A precariedade dos quadros e da

infraestrutura da Defensoria Pública leva grandes contigentes de pobres suspeitos de

crimes a serem presos sem defesa adequada de seus direitos, o que, em muitos

casos, fomenta as prisões sem a observância de princípios constitucionais, tais como

o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
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- O relatório apontou a necessidade de modernização dos sistemas de controle da

execução penal, sobretudo por meio eletrônico. A precariedade da informatização da

gestão prisional no Estado, entre outros problemas, dificulta a identificação de

pessoas presas que já cumpriram sua pena, mas que ainda estão encarceradas

devido a falhas no controle da execução de penas.

- Por fim, o relatório apontou como problema estrutural o excesso de foco da

política de segurança pública no viés punitivo e retributivo como estratégia de política

criminal e sinalizou a necessidade de implantação da chamada justiça restaurativa e

a busca de alternativas ao sistema penitenciário, tais como as penas alternativas e o

monitoramento eletrônico. A noção de justiça restaurativa está pautada em uma

revisão da metodologia de abordagem do fenômeno criminal, transmutando-a do viés

punitivo/expiatório para o da restauração dos laços sociais entre crimininoso e vítima.

O relatório da Comissão fez 23 recomendações e ainda apresentou o projeto de lei

em epígrafe, com o objetivo de modernizar a Lei de Execução Penal – LEP –

estadual, procurando alternativas viáveis, seja do ponto de vista prático, seja do ponto

de vista constitucional, no que tange às competências do Estado para legislar sobre

direito penitenciário.

O relatório da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado ajudou a

antecipar muitas idéias que, atualmente, foram ou estão sendo implementadas em

nível federal, “vis a vis”, por exemplo, a Lei Federal nº 12.258, de 15/6/2010, que

altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7/12/40 (Código Penal), e a Lei Federal nº 7.210, de

11/6/84 (Lei de Execução Penal), para prever a possibilidade de utilização de

equipamento de vigilância indireta pelo condenado nos casos em que especifica.

Outro exemplo é o projeto de reforma do Código de Processo Penal, que tramita

atualmente no Senado Federal, bastante sintonizado com alguns princípios da justiça

restaurativa.

O projeto de lei em análise recebeu parecer pela constitucionalidade, legalidade e

juridicidade da Comissão de Constituição e Justiça, oportunidade em que foi

apresentado o Substitutivo nº 1, que teve o intuito de atualizar a LEP estadual em

relação às mudanças ocorridas na Lei de Execução Penal federal nos últimos anos.

Além disso, o substitutivo faz diversas alterações no projeto original, para adequar o
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texto à técnica legislativa e incorporar as mudanças propostas pelo Projeto de Lei n°

4.652/2010, que foi anexado à proposição.

No que diz respeito ao monitoramento de presos por meio de tornozeleira

eletrônica, o substitutivo acrescenta um novo capítulo à Lei de Execução Penal

estadual, para regulamentar esse direito. Pelo substitutivo, o Juiz poderá determinar o

monitoramento eletrônico nos casos de cumprimento de pena em regime aberto e

semiaberto, autorização de saída temporária, prisão domiciliar, livramento condicional

ou suspensão condicional de pena. O novo texto também regulamenta os deveres do

sentenciado submetido ao monitoramento eletrônico, as punições para aqueles que

descumprirem esses deveres e os casos em que o benefício pode ser revogado.

Convém ressaltar que está prevista na proposta de revisão do PPAG 2008-2011 a

Ação nº 1191, denominada “Criação e implantação de uma metodologia de

monitoramento dos condenados em regime externo”. Nessa ação, estão previstos

recursos da ordem de R$800.000,00 para 2011, com a meta física de 2.156 presos

monitorados.

Além disso, o substitutivo retira do texto original a previsão de redução de pena por

meio do estudo, sob a alegação de que o Estado não tem competência para legislar

sobre o assunto, no entendimento do relator. Quanto à visita íntima, o substitutivo

estende esse direito aos presos provisórios e aos homossexuais. O novo texto

também regulamenta os procedimentos necessários para a realização da visita íntima

e os casos em que esse direito poderá ser suspenso.

As propostas supramencionadas apontam para a modernização da execução penal,

apresentando medidas articuladas com normas internacionais e constitucionais de

proteção dos direitos humanos e providenciais para a humanização dessa temática

no Estado.

Assim, são pertinentes e convenientes as alterações propostas por meio do

Substitutivo nº 1. Visando à boa técnica legislativa, propomos, tão somente, duas

emendas ao Substitutivo nº 1. A primeira emenda objetiva corrigir erros materiais de

redação presentes no art. 5º do substitutivo e a segunda substitui a expressão

“remição parcial” por “remição”, no art. 6º do substitutivo, para que o texto fique

compatível com outras alterações idênticas feitas em outros dispositivos.
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Tendo em vista o exposto, opinamos pelo acolhimento do projeto em epígrafe na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentamos ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.814/2009, no

1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentad o pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

No art. 5º do Substitutivo nº 1, que altera os arts. 66 e 67 da Lei nº 11.404, de 1994,

substitua-se a expressão “nos termos do § 3°" por " nos termos do § 2°", e a

expressão "na hipótese do § 4°" por "na hipótese do  § 3°".

EMENDA Nº 2

No art. 6º do Substitutivo nº 1, que altera o “caput” do art. 72 e o art. 77 da Lei nº

11.404, de 1994, substitua-se a expressão "remição parcial" por "remição".

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Maria Tereza Lara, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.856/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera as Leis nº

11.397, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo para a Infância e a Adolescência –

FIA – e dá outras providências; nº 11.402, de 14 de janeiro de 1994, que cria o Fundo

Penitenciário Estadual – FPE – e dá outras providências; nº 11.983, de 14 de

novembro de 1995, que institui o Fundo Estadual de Saúde – FES; nº 12.227, de 2 de

julho de 1996, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social – Feas – e dá outras

providências, e nº 13.452, de 12 de janeiro de 2000, que cria o Fundo Estadual de

Desenvolvimento de Transportes – Funtrans”.

A proposição origina-se de desmembramento do Projeto de Lei nº 3.481/2009,

realizado pela 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
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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 nas seguintes normas:

a) Lei nº 11.397, de 1994, que cria o Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA

–;

b) Lei nº 11.402, de 1994, que cria do Fundo Penitenciário Estadual – FPE – e dá

outras providências;

c) Lei nº 11.983, de 1995, que institui o Fundo Estadual de Saúde – FES –;

d) Lei nº 12.227, de 1996, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –

;

e) Lei nº 13.452, de 2000, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de

Transportes – Funtrans.

As alterações pretendidas visam a adequar as disposições das referidas normas à

Lei Complementar nº 91, de 2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção

de fundos estaduais.

A matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio de competência

legislativa estadual, conforme o disposto no inciso I do art. 24 da Constituição da

República, que estabelece competência concorrente para legislar sobre direito

financeiro.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que

impeça a tramitação da proposição nesta Casa.

Feitas essas ponderações, passamos a examinar o projeto nos lindes de nossa

competência.

Tendo em vista que o projeto de lei em exame visa a modificar dispositivos relativos

a cinco fundos estaduais – quais sejam o FIA, o FPE, o FES, o FEAS e o Funtrans –,

para melhor compreensão das alterações pretendidas, passamos à análise do projeto

destacando as alterações propostas para cada um deles.

1 – Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA
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Em relação ao Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA –, o projeto de lei

objetiva modificar os arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 10 da Lei nº 11.397, de 1994.

A primeira alteração proposta visa a acrescentar ao art. 4º da lei de criação do

Fundo parágrafo único dispondo sobre as funções a serem exercidas pelo FIA, em

conformidade com o disposto no art. 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 91, de 2006.

O art. 5º, que traz as condições para a obtenção de financiamento ou de repasse de

recursos do Fundo, tem o seu inciso I alterado, em consonância com o art. 4º, inciso

II, da Lei Complementar nº 91.

O art. 6º, por seu turno, que trata da aplicação dos recursos do Fundo, ficaria, nos

termos da proposição em análise, acrescido de parágrafo único dispondo sobre as

sanções aplicáveis nos casos de descumprimento do instrumento jurídico adotado

para a transferência dos recursos do FIA, de acordo com o art. 4º, incisos II e VI,

alínea “b”, da Lei Complementar nº 91.

De acordo com a nova redação do art. 7º, “caput”, a lei passa a estabelecer que o

FIA terá como gestor e agente executor a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social – Sedese –, conforme o art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 91. Prevê,

ainda, que as competências da Sedese serão aquelas estabelecidas no art. 8º e no

inciso I do § 2º do 9º da lei geral dos fundos, além de definir outras atribuições em

seus incisos, o que não merece reparos. Ressaltamos, no entanto, que promovemos

algumas alterações na redação dos incisos do artigo, de modo a conferir maior

clareza e precisão ao texto legal.

O art. 8º da lei de criação do Fundo, que estabelece a composição do grupo

coordenador, também sofre alteração. Entre as modificações propostas pelo projeto

em exame, há que se fazer uma ressalva em relação aos incisos V e VI.

Verificamos a inclusão de um representante do Banco Itaú S.A. e de um

representante do Banco do Brasil S.A. no grupo coordenador do Fundo. Tendo em

vista que o vínculo dessas instituições com o Estado – que justificaria a sua inclusão

no grupo coordenador do Fundo – decorre de contrato, optamos por retirar do texto

legal a referência expressa a elas, remetendo tal indicação a regulamento, porque a

estabilidade conferida pela lei a determinada situação não se coaduna com uma das

principais características do contrato, que é a mutabilidade.
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Por sua vez, o § 1º do art. 8º passa a dispor que as competências do grupo

coordenador são aquelas definidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91,

além da decisão acerca da aprovação do plano de aplicação dos recursos, conforme

as diretrizes estabelecidas nos planos de ação do governo, bem como acompanhar a

sua execução, observada a política estadual dos direitos da criança e do adolescente,

o que não merece reparos.

O parágrafo único do art. 10 também sofre alteração e estabelece que a Sedese, na

qualidade de agente executor e órgão gestor do FIA, apresentará relatórios

financeiros específicos, na forma solicitada pela Secretaria de Estado de Fazenda,

conforme o art. 9º, inciso II, da Lei Complementar nº 91.

Por fim, a revogação do inciso IV do art. 3º da Lei nº 11.397, de 1994, que trata dos

recursos do FIA, está de acordo com o art. 214 da Lei nº 8.069, de 1990, que dispõe

que os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da

Criança e do Adolescente do respectivo Município.

2 – Fundo Penitenciário Estadual – FPE

No que tange ao Fundo Penitenciário Estadual, ressaltamos que o projeto de lei em

análise promove alterações nos arts. 1°, 2°, 3°, 4º , 5º, 6º e 7º da Lei nº 11.402, de

1994.

A redação proposta para o art. 1º estabelece a função e os objetivos do Fundo, em

conformidade com o disposto no art. 3°, inciso I, e  no art. 4º, inciso I, da Lei

Complementar nº 91. Ainda no que toca ao art. 1º, é proposta a inclusão de um

parágrafo único, dispondo que a aplicação dos recursos do FPE deverá observar o

disposto nas Leis n° 11.404, de 1994 – Lei de Execu ção Penal do Estado –, e nº

12.936, de 1998 – Lei de Diretrizes para o Sistema Prisional de Minas Gerais –, o que

está de acordo com a legislação em vigor.

A alteração proposta para o art. 2°, que trata dos beneficiários dos recursos do

FPE, está de acordo com o art. 4°, inciso VI, da Le i Complementar n° 91.

O art. 3º, além de ter todos os seus parágrafos revogados, é acrescido do inciso X,

que traz uma nova fonte de recursos do Fundo, qual seja a totalidade das fianças não

reclamadas no prazo de até 30 dias após o trânsito em julgado da sentença

absolutória ou da decisão que a declarar sem efeito, nos termos do art. 337 do
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Código de Processo Penal, em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso IV, da

lei geral dos fundos.

O art. 4° trata do prazo duração do Fundo, que, seg undo a redação proposta no

projeto em exame, passa a ser de 30 anos contados da data da publicação da lei, em

conformidade com o art. 4°, inciso III, da Lei Comp lementar n° 91.

A nova redação do art. 5° prevê que o Fundo terá co mo gestor e agente executor a

Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds –, de acordo com o art. 6°, §§ 1° e 2°,

da Lei Complementar n° 91. O seu parágrafo único es tabelece que a Seds terá como

competências aquelas previstas nos arts. 8° e 9°, i ncisos I e II, da lei geral dos

fundos, bem como outras que menciona de forma expressa, o que não merece

reparos.

A redação proposta para o art. 6°, por seu turno, e stabelece novas condições para

a liberação de recursos do FPE, em conformidade com o art. 4°, inciso II, da Lei

Complementar n° 91, que determina que a lei de inst ituição do Fundo estabelecerá os

requisitos para a liberação de recursos desse.

Segundo a nova redação do art. 7º, a lei passa a estabelecer uma nova composição

para o grupo coordenador assim como normas de organização e funcionamento, em

conformidade com o art. 7°, §§ 1° e 2°, da lei gera l dos fundos.

Tendo em vista a inexistência de dispositivo estabelecendo de forma expressa as

competências do grupo coordenador, realizamos acréscimo de parágrafo no bojo do

art. 7°, prevendo as atribuições conferidas ao ente  pela Lei Complementar n° 91.

3 – Fundo Estadual de Saúde – FES

No que se refere ao Fundo Estadual de Saúde – FES –, o projeto de lei em epígrafe

pretende alterar os arts. 1°, 2º, 3°, 4º, 5º, 6º, 7 º, 8°, 10 e 11 da Lei nº 11.983, de 1995,

que dispõe sobre o Fundo.

As alterações propostas ao art. 1º da lei que institui o Fundo visam a definir as

funções a serem exercidas por ele bem como os seus objetivos, em conformidade

com o disposto nos arts. 3°, inciso I, e 4º, inciso  I, da Lei Complementar nº 91. Além

disso, pela inserção de parágrafo único, determina que a aplicação dos recursos do

Fundo deverá observar o disposto nos atos normativos no âmbito do Sistema Único

de Saúde – SUS – e resoluções do Secretário de Estado de Saúde, em conformidade
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com o art. 19 da Lei Complementar nº 91.

Ainda no que se refere ao art. 1º, sugerimos, em seu inciso I, o acréscimo das

entidades subordinadas à Secretaria de Estado de Saúde, em razão do disposto no

art. 26, inciso II, alínea “a”, da Lei Delegada nº 112, de 2007, que dispõe sobre a

organização e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do Estado.

Procedemos à mesma alteração no art. 2º, inciso II, da lei de instituição do Fundo.

O art. 2º, que estabelece os beneficiários do Fundo, sofre alterações em seus

incisos, as quais se encontram em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VI,

da Lei Complementar n° 91. Além disso, nos temos da  proposição em exame, o art.

2º ainda passaria a contar com um parágrafo único. O referido dispositivo prevê que o

Secretário de Estado de Saúde fica autorizado a regulamentar o acesso ao SUS,

observados os protocolos clínicos. Tendo em vista que a matéria, ou seja o acesso ao

SUS, não possui pertinência com o objeto do projeto de lei em análise, sugerimos a

supressão do referido dispositivo.

A nova redação proposta para o art. 3º e seus incisos promove alterações nas

fontes de recursos que compõem o Fundo, de acordo com o art. 4º, inciso IV, da lei

geral. Tendo em vista que o resultado das aplicações financeiras das disponibilidades

de recursos transferidos por outros entes federados ao FES constitui, assim como os

valores provenientes dos fundos de saúde, recurso do Fundo, acrescentamos tal

previsão no inciso VII, renumerando-o.

Já o art. 4º, que originalmente tratava da utilização dos recursos do Fundo, passa a

prever o seu prazo de duração, o que se encontra em consonância com o disposto no

art. 4º, inciso III, combinado com o art. 5º, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar n°

91.

Segundo a redação proposta para o art. 5º, são estabelecidas novas condições

para aplicação de recursos do FES, em conformidade com o art. 4º, inciso II, da

citada lei complementar. Em seu parágrafo único, passa a prever as sanções

aplicáveis aos casos de descumprimento de cláusula contratual ou de convênio, de

termo de compromisso ou de resolução pelo beneficiário do FES, cumprindo o

disposto no art. 4º, inciso VI, alínea “b”, da lei geral dos fundos. Sugerimos algumas

alterações de redação, de forma a conferir mais precisão e clareza ao texto legal.
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Ao art. 6º propõe-se alterações, de forma que a SES seja o gestor, o agente

executor e o agente financeiro do Fundo, em consonância com o art. 6º, § 2º, da Lei

Complementar nº 91, que dispõe que um mesmo órgão estadual poderá acumular as

atribuições de gestor, agente executor e agente financeiro de Fundo.

A nova redação proposta para o art. 7º da lei do Fundo estabelece as competências

da SES, na qualidade de administradora do Fundo, de acordo com a Lei

Complementar nº 91. Visando ao aprimoramento do projeto de lei, realizamos a

inclusão dos incisos IV e V ao referido artigo e, em relação ao inciso III, incluímos a

atribuição de acompanhamento da execução de convênios e contratos assistenciais,

o que se encontra em conformidade com o art. 8º, “caput”, da Lei Complementar nº

91.

Em decorrência da alteração sugerida ao inciso III do art. 7º, necessária se faz a

alteração do inciso II do art. 5º, a fim de acrescentar a possibilidade de

regulamentação pelo Secretário de Estado de Saúde, no que se refere à função de

transferência legal, das regras de prestação de contas.

No que se refere ao art. 8º, “caput” e seus parágrafos, pretende-se realizar

modificações na composição do grupo coordenador e em relação a suas atribuições,

as quais entendemos estar de acordo com o arts. 7º e 9º, inciso IV, da lei geral dos

fundos.

A nova redação proposta para o art. 10 prevê que a SES regulamentará a

prestação de contas e os relatórios circunstanciados dos recursos aplicados pelo

FES, em consonância com o art. 16 da Lei Complementar nº 91. Para conferirmos

maior uniformidade ao texto legal, optamos por acrescentar um parágrafo único ao

art. 7º, tratando desse conteúdo. Assim, o art. 10 permanece com a redação

inalterada.

O art. 11, por último, confere ao Conselho Estadual de Saúde a competência para

realizar o acompanhamento e a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo,

sem prejuízo do controle exercido pela Auditoria-Geral do Estado e pelo Tribunal de

Contas estadual, em conformidade com o parágrafo único do art. 16 da lei geral dos

fundos.

4 – Fundo Estadual de Assistência Social – Feas
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Passamos, agora, à análise da modificações que se pretende implementar no

âmbito do Fundo Estadual de Assistência Social – Feas.

O art. 5º do projeto de lei em análise pretende alterar os arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º e 16

da Lei nº 12.227, de 1996.

A alteração proposta para o art. 1º da lei de criação do Fundo visa à inserção de um

parágrafo único no bojo do artigo, dispondo sobre as funções a serem exercidas pelo

Feas, o que está em consonância com o disposto no art. 4º, inciso I, da Lei

Complementar nº 91. Além disso, o inciso IV do art. 2º é alterado, de modo a

substituir uma das fontes de recursos do Fundo, o que está em conformidade com o

art. 4º, inciso IV, da lei geral dos fundos, que dispõe que a lei de instituição do fundo

estabelecerá a origem dos recursos que o compõem.

Outra alteração pretendida pela proposição em exame se refere ao art. 3º, que trata

da aplicação dos recursos do Fundo. Propõe-se o acréscimo dos incisos X e XI, que

trazem duas novas ações para a aplicação dos recursos do Fundo, o que se encontra

de acordo com o art. 2º da Lei Complementar nº 91.

A proposição promove uma mudança no art. 6º da Lei nº 12.227, de 1996,

estabelecendo que o Feas terá como gestor e agente executor a Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –, o que encontra respaldo no art. 6º, §§

1º e 2º da Lei Complementar nº 91.

A redação proposta para o art. 6º ainda prevê o acréscimo de um parágrafo único,

dispondo que, além das competências constantes em seus incisos, as atribuições do

gestor serão aquelas estabelecidas nos arts. 8º e 9º, inciso I, da citada lei

complementar, previsão essa que não merece reparos.

Ressaltamos que foram efetuadas algumas alterações na redação do art. 6º e do

seu parágrafo único e incisos, apenas para conferir maior clareza ao texto legal.

Segundo a nova redação do art. 16, a lei passa a prever prazo indeterminado para

a contratação de operações no âmbito do Feas, o que está de acordo com o art. 4º,

inciso III, da Lei Complementar nº 91.

Algumas considerações devem ser feitas em relação ao comando contido no art. 6º

da proposição em exame. Por meio dele, ficaria revogado, além do art. 7º, o art. 17

da Lei nº 12.227, de 1996, que dispõe sobre a constituição do grupo coordenador do
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Feas. Tendo em vista que a Lei Complementar nº 91 não prevê a possibilidade de

dispensa do grupo coordenador do fundo, conforme se verifica da leitura do seu art.

6º, § 4º, optamos por alterar o referido comando, de modo que seja revogado apenas

o inciso IV do art. 17. Esclarecemos que a supressão do inciso IV é necessária, uma

vez que prevê como integrante do grupo coordenador um representante do Bemge,

entidade atualmente inexistente na administração do Estado.

Por fim, outro ponto que merece destaque é a ausência de norma expressa

dispondo sobre as sanções aplicáveis aos beneficiários dos recursos nos casos de

irregularidades por eles praticadas. Apesar de a mudança não constar originalmente

no projeto de lei, com a finalidade de adequar o dispositivo ao art. 4º, inciso VI, alínea

“b”, da Lei Complementar nº 91, propomos a inserção de um parágrafo único no art.

4º da Lei nº 12.227, de 1996, conforme se verifica no substitutivo redigido ao final

deste parecer.

5 – Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes – Funtrans

Prosseguindo na análise do projeto de lei, passamos ao exame das mudanças

propostas à lei que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes –

Funtrans.

A proposição em exame pretende alterar os arts. 1°,  3°, 4º, 5º, 6º, 8° e 9º da Lei nº

13.452, de 2000.

As alterações propostas para o art. 1º, “caput” e incisos, visam a estabelecer a

função a ser exercida pelo Fundo bem como os seus objetivos, em conformidade com

o disposto nos arts. 3°, inciso I, e 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 91. Ainda é

proposta a inserção de três parágrafos no bojo do art. 1º.

O § 1° determina que a aplicação dos recursos do Fu ndo deverá observar o

disposto no Código de Trânsito Brasileiro e em outras leis federais e estaduais que

regulem a matéria tributária, o que não encontra óbices.

O § 2º, por seu turno, prevê que o Departamento de Estradas de Rodagem de

Minas Gerais – DER-MG – é o único beneficiário dos recursos do Funtrans, o que

está de acordo com a lei geral dos fundos pois, nos termos de seu art. 4º, inciso VI,

cabe à lei de instituição do fundo estabelecer seus beneficiários.

O § 3º elege como agente executor preferencial do fundo o DER-MG, cabendo, a
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critério do gestor, a eventual definição de outros agentes executores para os

programas especificados nos incisos I e II do “caput” do artigo, em consonância com

o disposto no art. 6º, § 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 91.

A nova redação proposta para o art. 3º da lei de instituição do Funtrans promove

alterações relativas aos recursos compõem o Fundo, em observância ao art. 4º,

inciso IV, da lei geral dos fundos.

Nos termos do projeto, o art. 4º passa a prever as condições para a execução dos

programas de trabalho com recursos do Fundo, em conformidade com o art. 4º, inciso

II, da Lei Complementar nº 91.

Segundo as alterações propostas para o art. 5°, a l ei passa a prever que o prazo de

duração do Fundo é de 30 anos, contados da data da publicação da lei, em

conformidade com o art. 4°, inciso III, da lei gera l dos fundos. Há, ainda, a inserção de

um parágrafo único, autorizando o Poder Executivo, por meio de decreto, a prorrogar

o prazo de vigência do Fundo ou o prazo para a realização de operação de despesa

uma única vez, pelo período máximo de quatro anos, conforme o art. 18, § 2º, da lei

geral dos fundos.

A nova redação do art. 6º atribui à Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas a função de gestor do fundo, em observância ao art. 6º da Lei

Complementar nº 91. Além disso, é extinto o agente financeiro do Fundo, o que

encontra-se em consonância com o art. 6º, § 4º, inciso II, da lei geral do fundos. Por

seu turno, a nova redação do parágrafo único passa a estabelecer que, além das

competências previstas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, o

gestor terá as funções expressamente estabelecidas em seus incisos.

No que se refere ao art. 8º, propõem-se algumas modificações na composição do

grupo coordenador, todas de acordo com o art. 7º da lei geral dos fundos. O

parágrafo único passa a estabelecer que o grupo coordenador, além das

competências previstas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, terá as

funções expressamente estabelecidas em seus incisos, o que não merece reparos.

O art. 9º prevê que os demonstrativos financeiros do Funtrans 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, em conformidade com os arts. 16 e 19 da Lei
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Complementar nº 91.

Por fim, o art. 8º do projeto em análise visa a acrescentar o art. 7º e parágrafo único

à Lei nº 13.452, de 2000, tratando de atribuições do gestor do Fundo. Ocorre que o

art. 7º da lei foi vetado, pelo que não podemos inserir o conteúdo pretendido

utilizando a mesma numeração, pois, nos termos do art. 16 da Lei Complementar nº

78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do

Estado, é vedado o aproveitamento de número ou de letra de dispositivo vetado.

Assim, propomos a inserção do art. 7º-A no bojo da lei.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.856/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera as Leis nº 11.397, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo para a Infância

e a Adolescência – FIA – e dá outras providências; nº 11.402, de 14 de janeiro de

1994, que cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras providências; nº 11.983, de

14 de novembro de 1995, que institui o Fundo Estadual de Saúde – FES –; nº 12.227,

de 2 de julho de 1996, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social – Feas – e dá

outras providências; e nº 13.452, de 12 de janeiro de 2000, que cria o Fundo Estadual

de Desenvolvimento de Transportes – Funtrans.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 11.397, de 6 de janeiro de 1994, que

cria o Fundo para Infância e a Adolescência – FIA –, o seguinte parágrafo único:

“Art. 4º – (...)

Parágrafo único – O FIA exercerá as funções programática e de transferência legal,

nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de

2006.”.

Art. 2º – O inciso I do art. 5º, os arts. 6º e 7º, o “caput” e o § 1º do art. 8º e o

parágrafo único do art. 10 da Lei nº 11.397, de 1994, passam a vigorar com a



____________________________________________________________________________
1005

seguinte redação:

“Art. 5º – (...)

I – a apresentação de plano de trabalho de acordo com a legislação vigente,

observadas as diretrizes da política estadual dos direitos da criança e do adolescente;

(...)

Art. 6º – A utilização dos recursos financiados ou repassados pelo FIA será

comprovada nos termos de regulamento.

Parágrafo único – O descumprimento do instrumento jurídico adotado para a

transferência dos recursos do FIA sujeita o beneficiário à devolução dos valores

transferidos devidamente reajustados, conforme dispuser o regulamento, sem

prejuízo das sanções cíveis, penais, administrativas e outras previamente ajustadas.

Art. 7º – O gestor e agente executor do FIA é a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social, à qual compete, além das atribuições definidas no art. 8º e

nos incisos I e II do “caput” e no § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I – providenciar a elaboração da proposta orçamentária anual do FIA;

II – propor a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do Fundo, antes

de sua aplicação;

III – elaborar o plano de aplicação dos recursos do Fundo, para apreciação pelo

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e deliberação pelo

grupo coordenador;

IV – organizar o cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo e

acompanhar sua execução;

V – aplicar as disponibilidades transitórias de caixa do Fundo;

VI – tomar as providências necessárias para a liberação dos recursos

correspondentes aos pleitos aprovados no âmbito do FIA;

VII – emitir relatórios específicos, na forma em que forem solicitados pelo grupo

coordenador, pela Secretaria de Estado de Fazenda, pelo Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais e pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente;

VIII – compatibilizar os programas definidos como prioritários pelo grupo

coordenador com as linhas de ação no âmbito de sua competência, observadas as
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diretrizes da política estadual dos direitos da criança e do adolescente e os critérios

gerais de aplicação de recursos formulados pelo Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente.

Art. 8º – Integram o grupo coordenador do FIA:

I – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

II – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

III – um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

IV – um representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude;

V – dois representantes de entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional,

indicados pelo gestor do FIA;

VI – o Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

VII – um representante da sociedade civil, membro do Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente, indicado em plenária do órgão.

§ 1° – Compete ao grupo coordenador, além das atrib uições definidas no inciso IV

do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, decidir sobre a aprovação do plano de

aplicação dos recursos do FIA, conforme as diretrizes estabelecidas nos planos de

ação do governo, e acompanhar sua execução, observada a política estadual dos

direitos da criança e do adolescente.

(...)

Art. 10 – (...)

Parágrafo único – A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, na qualidade

de agente executor e gestor do FIA, apresentará relatórios financeiros específicos, na

forma solicitada pela Secretaria de Estado de Fazenda.”.

Art. 3º – Ficam revogados o inciso IV do art. 3º e o parágrafo único do art. 7º da Lei

n° 11.397, de 1994.

CAPÍTULO II

DO FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Art. 4º – Os arts. 1º, 2º, 5º e 7º da Lei nº 11.402, de 14 de janeiro de 1994, que cria

o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras providências, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º – Fica criado o Fundo Penitenciário Estadual – FPE –, que exercerá a
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função programática, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de

19 de janeiro de 2006.

§ 1º – São objetivos do Fundo:

I – promover a obtenção de recursos financeiros para o sistema penitenciário

estadual e para as unidades destinadas ao cumprimento de medida socioeducativa

de internação;

II – administrar os recursos visando a construir, manter, reformar e ampliar

unidades do sistema penitenciário e unidades destinadas ao cumprimento de medida

socioeducativa de internação;

III – promover a qualificação do pessoal penitenciário, visando a proporcionar

tratamento penal adequado aos princípios da execução penal;

IV – promover a instalação de equipamentos de identificação biométrica, nos

termos da Lei nº 16.302, de 7 de agosto de 2006.

§ 2º – Na aplicação dos recursos do FPE, será observado o disposto nas Leis n°

11.404, de 25 de janeiro de 1994, e nº 12.936, de 8 de julho de 1998.

Art. 2º – São beneficiários dos recursos do FPE:

I – a Secretaria de Estado de Defesa Social;

II – as entidades não governamentais legalmente constituídas no Estado, sem fins

lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, voltadas para a assistência aos

encarcerados.

Art. 5º – O gestor e o agente executor do FPE é a Secretaria de Estado de Defesa

Social, à qual compete, além das atribuições definidas no art. 8º e nos incisos I e II do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I – propor a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do Fundo, antes

de sua aplicação;

II – celebrar convênio ou contrato em nome do Fundo visando à aplicação de seus

recursos.

Art. 7º – Integram o grupo coordenador do Fundo:

I – três representantes da Secretaria de Estado de Defesa Social, como membros

natos;

II – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, como
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membro nato;

III – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda, como membro nato;

IV – um representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude;

V – um representante do Conselho de Criminologia e Política Criminal;

VI – um representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários;

VII – um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

VIII – um representante da Defensoria Pública Estadual;

IX – um representante da Ouvidoria-Geral do Estado;

X – um representante da Auditoria-Geral do Estado;

XI – um representante das entidades não governamentais que figurarem como

beneficiárias do Fundo, a ser indicado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social.

§ 1º – As atribuições e competências do grupo coordenador são as estabelecidas

no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas

em regulamento.

§ 2º – A participação no grupo coordenador constitui serviço público relevante e não

será remunerada.

§ 3º – O quórum para instalação do grupo coordenador é de maioria absoluta, e o

quórum para deliberação, de maioria simples.

§ 4º – Na hipótese da não indicação de representantes pelos órgãos integrantes do

grupo coordenador em tempo hábil, será considerado, para fins de cálculo do

quórum, o número de representantes indicados.

§ 5º – Os representantes da Secretaria de Estado de Defesa Social serão indicados

pelo respectivo Secretário, o qual designará, dentre eles, aquele que presidirá o

grupo coordenador.

§ 6º – Nas deliberações do grupo coordenador, o Presidente terá, além do voto

comum, o voto de qualidade.”.

Art. 5º – Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 11.402, de 1994, o seguinte inciso

IX, renumerando-se o inciso IX como X:

“Art. 3º – (...)

IX – a totalidade das fianças não reclamadas no prazo de até trinta dias após o
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trânsito em julgado da sentença absolutória ou da decisão que a declarar sem efeito,

nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal;”.

Art. 6º – O “caput” do art. 6º da lei nº 11.402, de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação, e o artigo fica acrescido dos seguintes incisos IV e V:

“Art. 6º – São condições para a liberação de recursos do FPE às entidades não

governamentais a que se refere o inciso II do art. 2° desta lei:

(...)

IV – apresentação pelo beneficiário de projeto referente à capacitação do pessoal

penitenciário aprovado por órgão competente da Secretaria de Estado de Defesa

Social;

V – apresentação pelo beneficiário de projeto referente à instalação de

equipamentos nos estabelecimentos penais ou nas unidades destinadas ao

cumprimento de medida socioeducativa de internação aprovado por órgão

competente da Secretaria de Estado de Defesa Social;”.

Art. 7º – Fica revogado o art. 4º da Lei nº 11.402, de1994.

Art. 8º – O prazo de duração do Fundo Penitenciário Estadual é de trinta anos

contados da data da publicação desta lei.

CAPÍTULO III

DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES

Art. 9º – Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 11 da Lei n° 11.983, de 14 de

novembro de 1995, que institui o Fundo Estadual de Saúde – FES –, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica instituído o Fundo Estadual de Saúde – FES –, que exercerá as

funções programática e de transferência legal, nos termos dos incisos I e II do art. 3º

da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, com os seguintes objetivos:

I – planejar, coordenar e controlar as atividades financeiras e de gestão dos

recursos orçamentários destinados ao financiamento de ações e serviços públicos de

saúde executados pela Secretaria de Estado de Saúde e seus órgãos e entidades

vinculadas ou subordinadas, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS –;

II – aplicar os recursos do Estado e os provenientes de transferências da União e

Municípios destinados a ações e serviços públicos de saúde;
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III – realizar transferências financeiras aos fundos de saúde, conforme instrumentos

jurídicos específicos;

IV – financiar, através de transferência de recursos, consórcios públicos de saúde;

V – financiar despesas de custeio e investimento de ações e serviços públicos de

saúde executados por instituições públicas federais, estaduais e municipais no

Estado;

VI – garantir a aplicação financeira das disponibilidades temporárias do FES.

Parágrafo único – Na aplicação dos recursos do FES, será observado o disposto

nos atos normativos do SUS e nas resoluções do Secretário de Estado de Saúde.

Art. 2º – São beneficiários dos recursos do FES:

I – órgãos e entidades públicas federais, estaduais ou municipais responsáveis pela

execução de ações e serviços públicos de saúde no Estado;

II – a Secretaria de Estado de Saúde e seus órgãos e entidades vinculadas ou

subordinadas;

III – pessoas físicas e entidades privadas responsáveis pela execução de ações ou

pela prestação de serviços ao SUS no Estado;

IV – fundos de saúde;

V – consórcios públicos de saúde;

VI – pacientes que necessitem de assistência não incluída nos sistemas de

pagamentos do SUS, desde que regulamentados em protocolos clínicos.

Art. 3º – São recursos do FES:

I – dotações consignadas na lei orçamentária anual do Estado e em seus créditos

adicionais;

II – recursos provenientes de fundos de saúde;

III – receitas e devoluções decorrentes de contratos, convênios, acordos e ajustes;

IV – doações, auxílios, contribuições e legados que lhe sejam destinados;

V – recursos provenientes de multas decorrentes de condenação civil,

descumprimento de cláusula contratual ou imposição de penalidade administrativa

prevista em lei;

VI – recursos provenientes de taxas e preços públicos;

VII – o resultado das aplicações financeiras das disponibilidades temporárias de
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recursos transferidos por outros entes federados ao FES;

VIII – recursos de qualquer origem destinados a financiar ações e serviços públicos

de saúde.

Art. 4º – O prazo de duração do FES é indeterminado.

Art. 5º – As condições de aplicação dos recursos do FES, sempre que necessário,

serão regulamentadas em resolução do Secretário de Estado de Saúde e poderão

abranger:

I – para o desempenho da função programática, o Plano Estadual de Saúde,

observados os créditos orçamentários aprovados;

II – para o desempenho da função de transferência legal, as regras de aplicação,

transferência, controle e prestação de contas.

Parágrafo único – O descumprimento de cláusula contratual ou de convênio, de

termo de compromisso ou de resolução sujeita o beneficiário do FES a multa e juros

moratórios, à suspensão ou ao cancelamento de parcelas a liberar, à devolução dos

recursos transferidos, conforme dispuser o instrumento jurídico, sem prejuízo das

sanções cíveis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 6º – O FES terá como gestor, agente executor e agente financeiro a Secretaria

de Estado de Saúde.

Art. 7º – Compete à Secretaria de Estado de Saúde, além das atribuições definidas

no art. 8º e nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I – normatizar a aplicação dos recursos do FES;

II – regulamentar as transferências e o controle de recursos para financiamento de

ações de saúde;

III – estabelecer critérios, condições e requisitos para formalização e

acompanhamento da execução de convênios e contratos assistenciais;

IV – regulamentar a execução e a prestação de contas dos recursos transferidos

fundo a fundo e dos contratos assistenciais;

V – regulamentar o pagamento parcelado de débito com o FES.

Parágrafo único – A prestação de contas de que trata o inciso IV será realizada por

meio de Relatório de Gestão ou Relatório Circunstanciado, nos termos de resolução

do Secretário de Estado de Saúde.
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Art. 8º – O grupo coordenador do FES será composto por representantes dos

seguintes órgãos:

I – Secretaria de Estado de Saúde;

II – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

III – Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 1º – As atribuições do grupo coordenador são as definidas no inciso IV do art. 9º

da Lei Complementar nº 91, de 2006.

§ 2º – Na composição do grupo coordenador, a Secretaria de Estado de Saúde

indicará, no mínimo, dois representantes.

(...)

Art. 11 – Compete ao Conselho Estadual de Saúde o acompanhamento e a

fiscalização da aplicação dos recursos do FES, sem prejuízo do controle exercido

pela Auditoria-Geral do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado.”.

CAPÍTULO IV

DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

Art. 10 – O art. 1º da Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, que cria o Fundo

Estadual de Assistência Social – Feas –, fica acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – O Feas exercerá as funções programática e de transferência

legal, nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de

janeiro de 2006.”.

Art. 11 – O inciso IV do art. 2º, o art. 6º e o art. 16 da Lei nº 12.227, de 1996,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

IV – os saldos financeiros remanescentes, devolvidos pelos órgãos públicos

municipais e pelas entidades responsáveis pela execução das ações da política

estadual de assistência social, provenientes de:

a) não utilização total ou parcial dos recursos recebidos;

b) rendimentos financeiros;

c) descumprimento do plano de trabalho de convênio ou de qualquer outro ajuste ou

obrigação legalmente imposta ou contratada;
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(...)

Art. 6º – O gestor e agente executor do Feas é a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social.

Parágrafo único – Compete ao gestor do Feas , além das atribuições definidas no

art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I – tomar as devidas providências no que se refere à elaboração da proposta

orçamentária anual do Feas;

II – propor a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do Fundo, antes

de sua aplicação;

III – ordenar as despesas necessárias ao desenvolvimento de suas atribuições e,

nessa condição, responder pela movimentação dos recursos do Feas e pela

correspondente prestação de contas;

IV – celebrar convênio ou contrato, visando à realização de financiamentos e outras

formas de transferência de recursos do Fundo;

V – celebrar convênio ou contrato com instituição pública ou privada, visando a

promover estudos ou desenvolver projetos e atividades vinculados aos objetivos do

Feas, bem como a agilizar a sua operacionalização;

VI – compatibilizar os programas definidos como prioritários pela Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social com as linhas de ação de sua competência,

observando a política estadual da assistência social e os critérios gerais de aplicação

de recursos formulados pelo Ceas;

VII – apresentar a proposta orçamentária do Fundo ao Ceas.

(...)

Art. 16 – O prazo para contratação de operações no âmbito do Feas é

indeterminado.”.

Art. 12 – O art. 3º da Lei nº 12.227, de 1996, fica acrescido dos seguintes incisos X

e XI:

“Art. 3º – (...)

X – nas ações relativas à gestão da política estadual de assistência social;

XI – nas ações relativas ao aprimoramento de informação, monitoramento e

avaliação do Sistema Estadual de Assistência Social.”.
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Art. 13 – Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 12.227, de 1996, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 4º – (...)

Parágrafo único – O descumprimento do instrumento jurídico adotado para a

transferência dos recursos do Feas sujeita o beneficiário à devolução dos valores

transferidos devidamente reajustados, conforme dispuser o regulamento, sem

prejuízo das sanções cíveis, penais, administrativas e de outras previamente

ajustadas.”.

Art. 14 – Ficam revogados o art. 7º e o inciso IV do art. 17 da Lei nº 12.227, de

1996.

CAPÍTULO V

DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES –

FUNTRANS

Art. 15 – O art. 1º, os incisos I a VII do art. 3º, os arts. 4º, 6º, 8º e 9º da Lei nº

13.452, de 12 de janeiro de 2000, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de

Transportes – Funtrans –, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º – Fica criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes –

Funtrans –, que exercerá a função programática, nos termos do inciso I do art. 3º da

Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, com os seguintes objetivos:

I – prover recursos para:

a) serviços, projetos de engenharia, obras de construção e reparação e outras

ações visando ao atendimento, à implantação, à conservação, à manutenção e à

restauração das rodovias pavimentadas e não pavimentadas do Estado e das

rodovias federais delegadas;

b) ações e atividades relativas à operacionalização da segurança e do policiamento

das rodovias estaduais e das rodovias federais delegadas;

c) ações voltadas para a educação para o trânsito;

d) gestões, serviços, projetos, construções e instalações para operações de

pesagem de cargas e para a operacionalização de equipamentos destinados ao

controle de velocidade de veículos e ao monitoramento e contagem de tráfego nas

rodovias estaduais e nas federais delegadas;
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e) ações de fiscalização do transporte coletivo de passageiros, intermunicipal e

metropolitano, bem como do transporte em geral e da movimentação de cargas

normais e especiais de qualquer natureza;

f) ações que visem à administração e à operacionalização da arrecadação das

receitas vinculadas ao Fundo;

II – apoiar a execução de trabalho especial da administração pública estadual em

áreas voltadas para o desenvolvimento e a manutenção da infraestrutura e para a

fiscalização e a segurança do transporte rodoviário.

§ 1º – Na aplicação dos recursos do Funtrans será observado o disposto no Código

de Trânsito Brasileiro e em outras leis federais e estaduais que regulem matéria

tributária.

§ 2º – O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG – é o

único beneficiário dos recursos do Funtrans.

§ 3º – O agente executor preferencial dos recursos do Funtrans é o DER-MG,

cabendo, a critério do gestor, a definição de outros agentes executores de programas

que objetivem as atividades previstas nos incisos I e II do art. 2º.

(...)

Art. 3° – (...)

I – dotações, auxílios e subvenções diversas consignadas no orçamento fiscal do

Estado;

II – dotações orçamentárias ou transferências da União ao Fundo mediante

convênio;

III – receitas decorrentes de aplicação de multas de trânsito rodoviárias pelo DER-

MG, nos termos da legislação pertinente e na forma definida em regulamento;

IV – recursos provenientes de cobrança de taxas sobre o uso e a ocupação de

faixas de domínio rodoviário, na forma da legislação aplicável;

V – recursos provenientes de programas de concessão de rodovias, de concessão

de transportes coletivos multimodal, intermunicipal e metropolitano de passageiros e

de concessão de administração e exploração de terminais de passageiros;

VI – recursos decorrentes da terceirização de serviços inerentes à operação

rodoviária, inclusive balanças e controladores de velocidade de tráfego; e
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VII – recursos oriundos do recolhimento das taxas previstas nos itens 2 a 6 da

Tabela C e na Tabela N, anexas à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975;

(...)

Art. 4º – É condição para a execução dos programas de trabalho com recursos do

Fundo que as ações desenvolvidas pelo DER-MG que envolvam despesas de custeio

e investimentos sejam previstas nos Planos Plurianuais de Investimentos, nas Leis de

Diretrizes Orçamentárias e em Leis Orçamentárias Anuais.

(...)

Art. 6º – O gestor do Funtrans é a Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas, à qual compete, além das atribuições definidas no art. 8º e no inciso I do art.

9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I – a assunção de direitos e obrigações em nome do Fundo;

II – a elaboração e o encaminhamento às autoridades competentes de minutas de

atos normativos relacionados às operações do Fundo;

III – a emissão de relatórios de acompanhamento das transferências realizadas pelo

Fundo para outros órgãos de fiscalização competentes, na forma em que forem

solicitados;

IV – o ordenamento e a responsabilidade pela prestação de contas das despesas

do Fundo;

V – a apresentação, ao grupo coordenador, de proposta para a elaboração da

política geral de aplicação dos recursos do Fundo;

VI – a apresentação, ao grupo coordenador, de propostas para a readequação ou a

extinção do Fundo.

(...)

Art. 8º – O grupo coordenador do Funtrans é composto pelos seguintes órgãos e

entidades:

I – um representante do gestor, a quem compete presidir o grupo coordenador;

II – um representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas;

III – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

IV – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

V – um representante da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
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da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Compete ao grupo coordenador, além das atribuições definidas

no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I – aprovar, por proposta do gestor, a política geral de aplicação dos recursos do

Fundo;

II – aprovar, por proposta do gestor, a readequação ou a extinção do Fundo.

Art. 9º – Os demonstrativos financeiros do Funtrans 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 – Fica acrescentado à Lei nº 13.452, de 2000, o seguinte art. 7º-A:

“Art. 7º-A – O gestor poderá celebrar convênio ou contrato com instituição pública

ou privada visando a promover estudos ou desenvolver ações, projetos e atividades

vinculados aos objetivos do Fundo.

Parágrafo único – Os gastos decorrentes de convênio ou contrato de que trata o

“caput” deste artigo poderão ser custeados, total ou parcialmente, com recursos do

Fundo, sem prejuízo das aplicações programadas para o período.”.

Art. 17 – Ficam revogados os incisos VIII a XI e XIII a XVI e os §§ 1º e 2º do art. 3º,

o art. 5º, e os §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei nº 13.452, de 2000.

Art. 15 – O prazo de vigência do Funtrans é de trinta anos contados da data da

publicação desta lei.

Parágrafo único – O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, prorrogar o

período de vigência do Fundo ou o prazo para a realização de operação de despesa

uma única vez, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 18 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Délio Malheiros - Gilberto

Abramo - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.856/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera as Leis nºs
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11.397, de 6/1/94, que cria o Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA – e dá

outras providências; 11.402, de 14/1/94, que cria o Fundo Penitenciário Estadual –

FPE – e dá outras providências; 11.983, de 14/11/95, que institui o Fundo Estadual de

Saúde – FES –; 12.227, de 2/7/96, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social –

Feas – e dá outras providências, e 13.452, de 12/1/2000, que cria o Fundo Estadual

de Desenvolvimento de Transportes – Funtrans.

A proposição origina-se de desmembramento do Projeto de Lei nº 3.481/2009,

realizado pela 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. O

projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Por requerimento do Deputado Padre João, devidamente aprovado, vem agora a

matéria 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 pretende alterar as Leis nºs 11.397, de 6/1/94, que cria

o Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA – e dá outras providências; 11.402,

de 14/1/94, que cria o Fundo Penitenciário Estadual – FPE – e dá outras

providências; 11.983, de 14/11/95, que institui o Fundo Estadual de Saúde – FES –;

12.227, de 2/7/96, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social – Feas – e dá

outras providências, e 13.452, de 12/1/2000, que cria o Fundo Estadual de

Desenvolvimento de Transportes – Funtrans.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1. Argumentou que o projeto

observou as regras de competência e a reserva de iniciativa, promovendo algumas

mudanças para adequação dos dispositivos à técnica legislativa e às normas postas

pela Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e

extinção de fundos estaduais.
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Feitas essas considerações, passamos à análise do projeto, no âmbito de nossa

competência regimental.

O Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA –, segundo o art. 1° da Lei n°

11.397, de 6/1/94, destina-se a repassar recursos e a oferecer financiamento para

programas de atendimento à criança e ao adolescente, em atendimento ao disposto

nos arts. 203 e 227 da Constituição Federal; nos arts. 2°, 10 e 222 da Constituição do

Estado e no art. 260 da Lei Federal n° 8.069, de 13 /7/90 – Estatuto da Criança e do

Adolescente.

O Fundo Penitenciário Estadual – FPE –, de acordo com o art. 1° da Lei nº 11.402,

de 14/1/94, tem por objetivo “possibilitar a obtenção e a administração de recursos

financeiros destinados ao sistema penitenciário do Estado e à construção, à

manutenção, à reforma e à ampliação de unidades destinadas ao cumprimento de

medida socioeducativa de internação”. Verifica-se, portanto, que ele dá efetividade ao

que dispõe o art. 144 da Constituição Federal e o art. 133, I, da Constituição do

Estado, segundo os quais “a defesa social, dever do Estado e direito e

responsabilidade de todos, organiza-se de forma sistêmica visando a garantir a

segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, com a finalidade de

proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos

penais e as infrações administrativas”.

Com a finalidade de adequar o texto do projeto em exame à técnica legislativa,

apresentamos a Emenda n° 1, ao final deste parecer.

Quanto ao Fundo Estadual de Saúde – FES –, instituído pela Lei nº 11.983, de

14/11/95, seu objetivo, nos termos do art. 1° dessa  lei, é “criar condições financeiras e

de administração de recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços

de saúde, executados ou coordenados pela Secretaria de Estado de Saúde, no

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS-MG”. Esse Fundo tem como amparo o art.

196 da Constituição Federal e o art. 186 da Carta Estadual.

O Fundo Estadual de Assistência Social – Feas – por seu turno, criado pela Lei n°

12.227, de 2/7/96, tem por objetivo “garantir condições financeiras para o

desenvolvimento das ações de assistência social a cargo do Estado e administrar os

recursos destinados a esse fim”, tendo por fundamento o disposto no art. 194 da
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Constituição Federal e nos arts. 203 e 204 da Constituição do Estado.

O Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes – Funtrans –, criado pela Lei

n° 13.452, de 12/1/2000, tem o “objetivo de financi ar e repassar recursos para

serviços, obras, ações e atividades relativas aos transportes no Estado”. O referido

Fundo tem amparo na Lei n° 9.503, de 23/9/97.

Observa-se que o projeto de lei em tela possui a finalidade precípua de possibilitar

que o Estado cumpra com suas obrigações e execute seus programas de forma

regular, atendendo às necessidades da população, de modo que, com sua

aprovação, fica assegurada a manutenção de um instrumento de realização de

projetos sociais de relevante interesse público, em cumprimento ao que determinam

as Constituições Federal e Estadual, bem como a legislação regente do assunto.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.856/2009 na forma do Substitutivo n° 1, apresenta do pela Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 7° do Substitutivo n° 1 a seguinte re dação:

“Art. 7° – Ficam revogados os §§ 1° e 2° do art. 3°  e o art. 4° da Lei n° 11.402, de

1994.”.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Neider Moreira - Ivair

Nogueira - Elmiro Nascimento.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei complementar em epígrafe, de autoria do Procurador-Geral de

Justiça, altera dispositivos da Lei Complementar nº 66, de 22/1/2003, que cria o

Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC – e o Conselho

Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e dá outras

providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 20/3/2010, foi o projeto encaminhado às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer sobre a

constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposta.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia 26/5/2010 solicitando fosse a

proposição baixada em diligência às Secretarias de Estado de Educação e de Defesa

Social, solicitando se manifestassem sobre a viabilidade da proposição; as respostas

enviadas encontram-se anexadas ao processo.

Fundamentação

O projeto em análise pretende promover alterações na lei de criação do Fundo de

Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC –, especificamente nos dispositivos que

cuidam da aplicação de seus recursos, de seus beneficiários e do Conselho Gestor

do fundo.

O art. 13 da Lei Federal nº 7.347, de 24/7/85, que disciplina a ação civil pública,

prevê que, havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado ao

consumidor reverterá a um fundo cujos recursos serão destinados à reconstituição

dos bens lesados.

Por sua vez, a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90 – Código de Defesa do Consumidor

–, em seus arts. 56, inciso I, e 57, determina que os valores das penas de multa

decorrentes das infrações às normas de defesa do consumidor reverterão ao fundo

de que trata a citada Lei nº 7.347.

Além disso, o Decreto Federal nº 2.181, de 20/3/97, que regulamenta a aplicação

das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor,

estabelece, em seu art. 29, combinado com o art. 30, que a multa reverterá ao fundo

pertinente à pessoa jurídica de direito público que impuser a sanção, sendo seu valor

destinado ao financiamento de projetos relacionados com os objetivos da Política

Nacional de Relações de Consumo, com a defesa dos direitos básicos do consumidor

e com a modernização administrativa dos órgãos públicos de defesa do consumidor.

No que toca à instituição de fundos, a Lei Maior, no art. 167, inciso IX, permite a

criação de fundo de qualquer natureza desde que haja a devida autorização

legislativa. Ademais, nos termos do art. 165, § 9º, inciso II, da Constituição Federal,
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compete a lei complementar estabelecer condições para a instituição e o

funcionamento dos fundos.

No âmbito estadual, os parâmetros normativos para a instituição e a extinção dos

fundos encontram-se consignados na Lei Complementar nº 91, de 2006. Conforme o

disposto no art. 1º, combinado com o art. 23 desse diploma legal, a instituição, a

gestão e a extinção de fundo de qualquer natureza, com exceção do Fundo

Financeiro de Previdência – Funfip – e do Fundo de Previdência do Estado de Minas

Gerais – Funpemg –, submetem-se às normas estabelecidas nesse texto legal.

Passemos, então, à análise da proposição, tendo em vista o conjunto de normas

referidas.

A primeira alteração proposta no projeto em tela visa a modificar o dispositivo que

trata da aplicação dos recursos do FEPDC, de modo que estes possam ser

destinados à modernização administrativa não só de órgãos públicos, mas também

de entidades não governamentais sem fins lucrativos, constituídas há, pelo menos,

um ano e que tenham como finalidade principal a defesa e a proteção do consumidor.

Além disso, os recursos poderão ser aplicados no aprimoramento técnico e jurídico

dos órgãos e das entidades mencionadas.

Note-se que a legislação de regência da matéria restringe a utilização dos recursos

decorrentes de multas e indenizações à reconstituição dos bens lesados ou ao

financiamento de projetos relacionados com os objetivos da Política Nacional de

Relações de Consumo, com a defesa dos direitos básicos do consumidor e com a

modernização administrativa dos órgãos públicos de defesa do consumidor. Por tal

motivo, propomos a supressão das entidades não governamentais sem fins lucrativos

da redação do § 1º do art. 2º (a que se refere o art. 1º do projeto), conforme

substitutivo ao final apresentado.

O projeto em estudo dispõe, ainda, que o fundo, assim como o Conselho Gestor,

serão presididos por um membro do Ministério Público, indicado pelo Procurador-

Geral de Justiça. Tal dispositivo causa alguma estranheza, uma vez que a Lei

Complementar nº 91, de 2006, ao regular a matéria, não prevê a figura do Presidente

de fundo ou conselho. No entanto, tendo em vista que o FEPDC faz parte da

estrutura organizacional do Ministério Público, é preciso que haja um integrante de
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seus quadros encarregado de geri-lo, para que seja viabilizado o desempenho de

suas atividades.

No que tange às alterações incidentes sobre o art. 4º da Lei Complementar nº 66,

destacamos a exigência de aprovação de projeto pelo Conselho Gestor para a

liberação de recursos aos beneficiários do fundo, sejam estes órgãos públicos, sejam

entidades privadas. A disposição contribui para que as atividades do beneficiário

atendam melhor aos interesses públicos sob sua responsabilidade.

Outrossim, a proposição em análise promove alterações na redação dos incisos do

art. 4º da citada lei complementar, de modo a adequar o dispositivo às demais

modificações propostas e a aprimorar a redação, conferindo mais clareza e precisão

ao texto legal. Destacamos que as modificações estão em consonância com o art. 4º,

incisos II e VI, da Lei Complementar nº 91.

Por fim, o projeto em exame prevê mudanças na composição e nas competências

do Conselho Gestor do FEPDC. A proposição passa a prever, no art. 6º da lei

alterada, a participação de representantes da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais (inciso V), de Procons municipais (inciso VI), da Secretaria de Estado

de Educação (inciso VII) e de entidade de fornecedores (inciso VIII), de forma a

aprimorar os mecanismos de defesa do consumidor e a educação para o consumo.

Não obstante a manifestação favorável da Secretaria de Estado de Educação em

resposta à diligência encaminhada por esta Comissão, quanto aos incisos V, VI e VII,

vislumbramos vício de inconstitucionalidade, uma vez que o projeto, de iniciativa do

Ministério Público, acaba por estabelecer obrigações e atribuir competências aos

Poderes Legislativo e Executivo, além de invadir o âmbito de competência municipal.

Assim, visando a sanar o vício e atentando para a técnica legislativa, sugerimos a

modificação do referido artigo, de forma que os representantes de tais órgãos sejam

convidados a integrar o Conselho Gestor.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 59/2010 na forma do Substitutivo n° 1,

a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
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Altera a Lei Complementar n° 66, de 22 de janeiro d e 2003, que cria o Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC – e o Conselho Gestor do

Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os arts 2º, 4º, 6º e os incisos VI, VII, VIII, X e XI do “caput” do art. 7º da Lei

Complementar n° 66, de 22 de janeiro de 2003, passa m a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 2° – O FEPDC tem por objetivo financiar ações  para o cumprimento dos

objetivos da Política Estadual de Relações de Consumo, de forma a prevenir e

reparar danos causados ao consumidor.

§ 1º – Os recursos arrecadados pelo FEPDC serão destinados à consecução de

projetos, aquisição de bens e realização de atividades que promovam, aprimorem e

fomentem a defesa e o direito do consumidor, a educação para o consumo e a

capacitação e modernização administrativa e funcional dos órgãos públicos.

§ 2º – O FEPDC, assim como o seu Conselho Gestor, serão presididos por um

membro do Ministério Público, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça.

(...)

Art. 4° – Poderão ser beneficiários do FEPDC, para os fins previstos no § 1º do art.

2° desta lei:

I – o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, estadual ou

municipal, que tenha a atribuição de defender ou proteger o consumidor bem como

de promover a educação para o consumo;

II – entidades não governamentais sem fins lucrativos, legalmente constituídas nos

termos da lei civil há pelo menos um ano e que tenham como finalidade principal a

defesa e proteção do consumidor;

III – o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon-MG –,

mediante aprovação, na forma da lei, de orçamento operacional para custeio de suas

atividades.

Parágrafo único – O recebimento dos benefícios será condicionado à aprovação de

projeto pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor – CGFEPDC –, no qual deverão ser informadas, no mínimo, as
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atividades a realizar, o público-alvo a ser atingido, o valor do custeio pretendido e o

prazo de execução.

(...)

Art. 6° – O Conselho Gestor do FEPDC, integrado por  treze membros, tem a

seguinte composição:

I – quatro membros do Ministério Público, preferencialmente com atribuições

relativas à defesa do consumidor, indicados pelo Procurador-Geral de Justiça;

II – o Coordenador do Procon-MG;

III – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais –

OAB-MG –;

IV – dois representantes de entidades privadas de defesa do consumidor,

constituídas nos termos da lei civil, pelo menos, um ano antes da indicação;

V – um representante de entidade de fornecedores, com atuação no Estado, na

área de comércio, serviços ou indústria.

§ 1º – Serão convidados a integrar o Conselho Gestor do FEPDC dois

representantes de Procons municipais, um representante da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais e um representante da Secretaria de Estado de

Educação.

§ 2º – O Ministério Público fixará os procedimentos de escolha dos membros a que

se referem os incisos IV e V deste artigo e para o convite dos representantes a que

se refere o § 1º.

Art. 7° – Compete ao Conselho Gestor do FEPDC, além  das incumbências

definidas no art. 5º desta lei:

(...)

VI – aprovar, junto com a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, o

orçamento operacional de custeio das atividades do Procon-MG;

VII – aprovar e firmar convênios e contratos, por meio da Procuradoria-Geral de

Justiça de Minas Gerais, objetivando atender o disposto no inciso VI deste artigo;

VIII – aprovar os projetos referidos no parágrafo único do art. 4º desta lei;

(...)

X – fazer editar, diretamente ou em colaboração com órgãos oficiais, material
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informativo sobre a matéria mencionada no art. 2° d esta lei;

XI – auxiliar o Procon-MG no planejamento, elaboração e coordenação da Política

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Parágrafo único – O Ministério Público regulamentará, mediante ato normativo, a

competência do Conselho Gestor do FEPDC, prevista no inciso XI.”.

Art. 2º – Fica revogado o inciso XII do art. 7º da Lei Complementar nº 66, de 2003.

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

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Delvito Alves - Délio

Malheiros - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 59/2010, do Procurador-Geral de Justiça, altera

dispositivos da Lei Complementar nº 66, de 22/1/2003, que criou o Fundo Estadual de

Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC – e o Conselho Gestor do Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

consoante dispõe o art. 102, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende promover alterações na lei de criação do Fundo

de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC –, especificamente nos dispositivos

que cuidam da aplicação de seus recursos, de seus beneficiários e do Conselho

Gestor do fundo.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo visando ao

aprimoramento do projeto, e por consequência da Lei Complementar n° 66, de

22/1/2003, de forma a adequá-lo à legislação de regência da matéria e aos

mandamentos constitucionais bem como à técnica legislativa.
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De acordo com o art. 5º, inciso XXXII, da Constituição da República, é dever do

Estado promover, na forma da lei, a defesa do consumidor, sendo esta, nos termos

do art. 170, inciso V, da Carta Maior, um dos princípios que regem a atividade

econômica.

Assim, alterações objetivando o aperfeiçoamento de um importante instrumento de

tutela dos direitos do consumidor no Estado certamente propiciam mais eficiência na

gestão e na aplicação de recursos.

Destacamos que as modificações sugeridas na composição do Conselho Gestor do

fundo, com a inclusão de órgãos e entidades ligados às políticas de defesa do

consumidor, favorecem a eficiência na gestão dos recursos, na medida em que

permitem ao poder público melhor conhecer as demandas sociais. Tal participação

gera legitimidade e amplia o grau de acatamento social das providências e medidas

adotadas pela administração pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 59/2010, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1 a segu ir redigida:

EMENDA N° 1

Dê-se ao § 1° do art. 6° a que se refere o art. 1° do Substitutivo n° 1 a seguinte

redação:

“Art. 1º – (...)

‘Art. 6° – (...)

§ 1° – Serão convidados a integrar o Conselho Gesto r do FEPDC dois

representantes de Procons municipais, um representante da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, ouvida a Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte e um representante da Secretaria de Estado da Educação.’.”.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Duarte Bechir - Ivair Nogueira - André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 66/2010

Comissão de Administração Pública
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Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei Complementar nº

66/2010 altera o Anexo da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 e 2,

que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição, fundamentado

nos termos seguintes.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa alterar o quadro de pessoal do Ministério Público

para adequar a estrutura desse órgão às alterações promovidas na organização e

divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.

A Lei Complementar nº 105, de 14/8/2008, que alterou a Lei Complementar nº 59,

de 18/1/2001, que contém a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas

Gerais, ampliou a estrutura do Poder Judiciário com o aumento do número de juízes e

a criação e instalação de novas varas e comarcas e, ainda, alterou os critérios das

respectivas classificações.

Ressalte-se que, no período de novembro de 2008 a novembro de 2009, foram

instaladas 19 varas judiciais em todo o Estado, com atuação nas áreas cíveis e

criminais, e mais uma comarca foi instalada.

Por outro lado, de acordo com o ofício do eminente Procurador-Geral de Justiça,

relatório elaborado pela Corregedoria do Ministério Público informa que desde 2001 o

volume de trabalho aumentou consideravelmente, “o que evidencia a defasagem do

número de membros em face da celeridade demandada pela satisfação do interesse

público”. E, segundo o relatório daquela Corregedoria, anexo à proposição, que

contém a consolidação da movimentação processual judicial de 1ª e 2ª instâncias no

âmbito do Ministério Público nos anos de 2007 a 2009, destaca-se o aumento de

1.202,91% do número de procedimentos recebidos por esse Ministério advindos da
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aplicação da Lei Maria da Penha; o incremento de 139,45% do número de autos de

notícia-crime fazendários que deram entrada na instituição e o aumento de 760,97%

do número de ações civis públicas ajuizadas pelo Parquet mineiro. Entretanto, foram

instaladas, no mesmo período, apenas 14 novas Promotorias de Justiça.

Outrossim, conforme esclarece o Chefe do Ministério Público Estadual,

“a emenda denominada ‘Reforma do Judiciário’ introduziu várias inovações no

ordenamento constitucional vigente, com o objetivo de atenuar a combatida

morosidade do sistema, tais como a obrigatoriedade da distribuição imediata dos

processos ao Ministério Público, nos termos do art. 129, § 5°, da Constituição

Federal, e a ininterrupção da atividade judiciária, prevista no art. 93, inciso XII, da

mesma Constituição”.

E conclui dizendo que, em face das crescentes demandas ministeriais, a proposta

justifica-se, ainda, em razão do aumento da atuação finalística, notadamente após a

Emenda Constitucional n° 45, de 2004, peça fundamen tal na implantação de

inovações destinadas à celeridade da prestação jurisdicional.

Vê-se, portanto, que razão assiste ao Procurador-Geral de Justiça em propor a

alteração do quadro de Promotores do Ministério Público Estadual, inclusive para

adequá-lo à classificação das comarcas existentes, o que contribuirá, certamente,

para o melhor desempenho do papel de defensor dos interesses sociais e individuais

indisponíveis.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou as Emendas nºs 1 e 2, com as

quais concordamos, para adequar a proposição aos preceitos de ordem jurídica e

para atender à técnica legislativa.

Pelo exposto, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 66/2010 com as

Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Elmiro Nascimento - Ivair Nogueira -

Lafayette de Andrada - Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.249/2010
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Centro Polivalente de Atividades

Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, o imóvel que especifica.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.249/2010 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, com

sede no Município de Unaí, imóvel constituído de área com 2.000m², situado nesse

Município.

O parágrafo único do art. 1º estabelece que o bem será utilizado como sede do

Cepasa, entidade sem fins lucrativos que desenvolve atividades de cunho social,

especialmente o atendimento de pessoas necessitadas das comunidades carentes de

Unaí; promove cursos profissionalizantes; e apoia a recuperação de dependentes

químicos.

Ademais, o art. 2º assegura o retorno do bem ao patrimônio do Estado, se, no prazo

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

a destinação prevista.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça constatou

ser a propriedade do referido bem do Instituto Mineiro de Gestão de Águas - Igam -,

autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável. Por essa razão, apresentou o Substitutivo nº 1, que

altera a autorização, dada equivocadamente ao Poder Executivo, para o Igam.

Importante é observar que a autorização legislativa de que trata a proposição é

exigida pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
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financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial pelo § 2º de seu art.

105, ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Por fim, constatamos que a matéria em questão atende aos preceitos legais que

versam sobre a alienação de bens públicos, não representa despesas para o erário

nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.249/2010, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Délio Malheiros - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.017/2010

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 das terras devolutas 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 ao presente 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 5.017/2010 trata de conceder aprovação prévia para a

alienação de três glebas de terras devolutas rurais, sendo uma situada na Fazenda

Córrego da Lapa, no Município de Araçuaí, e duas na Fazenda Atoleiro, no Município
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de Rio Pardo de Minas, com áreas de 175,5586ha, 110,1627ha e 124,8867ha,

respectivamente.

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, no 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 do imóvel há mais de cinco anos; tornaram a terra economicamente

produtiva, uma vez que utilizam mais de 40% da área aproveitável para atividades de

agricultura e pecuária; além de possuir vínculo pessoal com o local, pois residem no

Município onde se localiza a gleba ou em sua 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, 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

5.017/2010, no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Patrus Filho.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.027/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

Por meio do Ofício nº 47/2010, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 5.027/2010, que dispõe sobre

o plano de saúde complementar no âmbito do Tribunal de Contas.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/11/2010, o projeto foi distribuído às

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

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado a seguir.

Fundamentação

A proposição objetiva autorizar o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a

implementar um plano de assistência médica complementar para Conselheiro,

Auditor, Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e servidor do

Tribunal, bem como para seus dependentes.

Por meio do ofício que encaminha a proposição, o Presidente dessa Corte

esclarece que a iniciativa segue o exemplo de outros órgãos da administração pública

mineira, tendo destacado a Lei nº 14.646, de 2003, regulamentada pela Deliberação

da Mesa nº 2.334, de 2003, desta Casa Legislativa, que dispõe sobre a assistência

complementar médico-hospitalar aos deputados, servidores ativos e inativos, e

demais destinatários ali previstos.

Trazendo à colação as observações contidas no parecer da Comissão de

Constituição e Justiça, dizemos que Plano de saúde é uma forma específica de

prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada, pelo qual o beneficiário paga

uma prestação em dinheiro e, caso precise de qualquer serviço, a empresa

contratada deve prestá-lo por meio de sua rede credenciada (própria ou de terceiros),

sem nenhum ônus financeiro (além da mensalidade) para o beneficiário.

O seguro de saúde, assim como o plano, é uma modalidade de contrato de

prestação de serviço de saúde por empresa privada (seguradora) e difere do plano de

saúde quanto à liberdade de escolha de médicos ou hospital, não obstante o fato de

que muitas seguradoras apresentam listas prévias de médicos e hospitais

(referenciadas). Vale dizer, por meio do seguro de saúde, é possível consultar

médicos e entidades que não sejam conveniados, noutras palavras, que fazem parte

de uma rede credenciada.

Nos planos de saúde, os associados têm o serviço de assistência médica prestado
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pelos profissionais e estabelecimentos credenciados pela operadora, normalmente

em livros periódicos. São fiscalizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar –

ANS.

Já os seguros proporcionam aos associados, além da rede credenciada de

médicos, hospitais e laboratórios, a livre escolha desses prestadores. Esses seguros

são fiscalizados pela Superintendência de Seguros Privados – Susep – que controla a

seguradora e as condições gerais do seguro.

Isso posto, nos termos da proposição em análise, o Tribunal de Contas,

estabelecerá, no prazo de 60 dias, por meio de regulamento, como será prestada a

assistência médica complementar por meio de um plano ou seguro de saúde, em

razão do contrato que for estabelecido.

Segundo, ainda, os esclarecimentos do Presidente do Triubunal de Contas, a

instituição de um plano ou seguro de saúde no âmbito dessa Corte de Contas objetiva

a melhoria das condições para o desenvolvimento do trabalho e a manutenção da

saúde.

É sabido que as ações e serviços públicos de saúde são organizadas em sistema

único e financiadas pelo poder público, sendo dotada dos atributos da universidade e

da igualdade, não obstante isso, reconhecemos como meritório e conveniente que os

órgãos públicos possam oferecer aos seus servidores, em caráter complementar,

uma assistência à saúde, com vistas à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Ressalte-se, por ser oportuno, que entendimento firmado pelo Supremo Tribunal

Federal no julgamento da Adin 3106, sobre a cobrança compulsória de assistência

médica, hospitalar, odontológica, social, farmacêutica e complementar dos servidores

temporários prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores daquele estado

(Ipsemg), o Estado pode instituir plano de saúde para servidor, mas a adesão ou não

ao plano deve ser uma opção dos servidores.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1 à proposição,

para aprimorar a redação do seu art. 1º, com a qual concordamos.

De todo o exposto, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.027/2010 com a Emenda nº 1, da
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Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Neider Moreira - Ivair

Nogueira - Elmiro Nascimento.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.616/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.616/2009 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Sião 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. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no

§ 1º desse dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.616/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Monte Sião um imóvel com área de 10.000m²,

situado no Bairro Rio das Pedras, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º estabelece que o bem será utilizado para a

instalação do Projeto de Educação em Tempo Integral e para a realização de

atividades de interesse social.

Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º da proposição prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência 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 a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos



____________________________________________________________________________
1036

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 3.616/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrus Filho - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.616/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Sião o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Monte Sião um

imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no Bairro Rio das

Pedras, nesse Município, registrado sob o nº 152, a fls. 53 do Livro 3, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Monte Sião.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

instalação do Projeto de Educação em Tempo Integral e a atividades de interesse

social.

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.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.391/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.391/2009 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.
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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

O Projeto de Lei nº 3.391/2009 tem como finalidade conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer a transferência ao

Município de Itajubá de imóvel com área de 693,51m², situado na Rua João Gomes

Lima, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, os imóveis destinam-se

à instalação de unidade de atendimento na área de saúde, em atendimento à

demanda da comunidade.

Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º do projeto prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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

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 3.391/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.666/2009
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas 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. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no

§ 1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.666/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas imóvel com área de

10.000m², situado na localidade de Olarias, nesse Município, para o funcionamento

da Escola Municipal Governador Valadares, em benefício da população local,

especialmente do segmento estudantil.

Ainda para garantir a prevalência do interesse público, o art. 2º prevê o retorno 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 a destinação prevista.

É importante observar que a autorização desta Assembleia Legislativa para a

alienação de patrimônio estadual é exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do

art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e

contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal.

Ressalte-se, por fim, que o projeto de lei em análise está 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 3.666/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.
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Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrus Filho - Antônio Júlio - Zé Maia.

PROJETO DE LEI Nº 3.666/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conceição das

Alagoas imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na

localidade de Olarias, nesse Município, registrado sob o nº 29.923, a fls. 8 do Livro 3-

AF, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento da Escola Municipal Governador Valadares.

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.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.777/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

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

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no

§ 1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.777/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – a

doar ao Município de Congonhal imóvel com área de 98.688m², situado nesse

Município.
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Em atendimento ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º determina que o imóvel se destina à instalação

de apoio operacional da Prefeitura Municipal de Congonhal, realização de atividades

de interesse social da comunidade e construção de casas populares.

Ainda para proteger o interesse coletivo, o art. 2º prevê o retorno do bem ao

patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

A transferência de domínio de bem do patrimônio 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 a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Após análise do projeto em tela, constata-se que ele está de acordo com os

preceitos legais que tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e

não acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, pode ser transformado em

lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.777/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrus Filho - Adelmo

Carneiro Leão - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.777/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – a doar ao Município de Congonhal o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

– DER-MG – autorizado a doar ao Município de Congonhal imóvel com área de
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98.688m² (noventa e oito mil seiscentos e oitenta e oito metros quadrados), situado

nesse Município e registrado sob a matrícula nº 21.551, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Pouso Alegre.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

instalação de apoio operacional da Prefeitura Municipal de Congonhal, realização de

atividades de interesse social da comunidade e construção de casas populares.

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

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

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

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.783/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 3.783/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Itajubá uma área com 3.417,35m², a ser desmembrada do

imóvel constituído de terreno com 4.621.654m², situado nesse Município.

Em defesa do interesse público que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que o imóvel será destinado

às instalações da Escola Municipal Santo Agostinho; e o art. 2º dispõe que o bem

reverterá ao patrimônio do doador se, no 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
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Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

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.

Embora não haja óbice para a transformação do projeto de lei em análise em lei,

apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação à

descrição da parte do imóvel a ser transferida ao Município de Itajubá, contida no

anexo da proposição, com a finalidade de adequá-la à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.783/2009, no

2º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao anexo do projeto em epígrafe a seguinte redação:

“ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

O imóvel a ser doado compõe-se de dois terrenos contíguos, localizados à Avenida

João Vasconcelos, totalizando 3.417,35m² (três mil quatrocentos e dezessete vírgula

trinta e cinco metros quadrados), sendo 105,25m (cento e cinco vírgula vinte e cinco

metros) de frente para a avenida, 51m (cinquenta e um metros) na lateral esquerda,

38m (trinta e oito metros) na lateral direita e 74,20m (setenta e quatro vírgula vinte

metros) de fundo.”

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrus Filho - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.785/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa
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autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno 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

O Projeto de Lei nº 3.785/2009 tem como finalidade autorizar a doação ao

Município de Itajubá de imóvel com área de 2.760,00m², a ser desmembrado da área

de 4.621.654,00m², situado nesse Município, para a instalação da Escola Municipal

Wenceslau Neto, o que beneficiará a comunidade itajubense, especialmente a

estudantil.

Cabe ressaltar ainda que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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.

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 3.785/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrus Filho - Antônio Júlio - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.787/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna a este órgão

colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no §

1º desse dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.787/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Itajubá imóvel com área de 351,50m², a ser

desmembrado de área com 4.621.654m², situado nesse Município

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º determina que o imóvel se destina às instalações

do Conselho Tutelar do Município de Itajubá, atual Consep-Sul. Ainda para proteger o

interesse coletivo, o art. 2º prevê o retorno do bem ao patrimônio do Estado se, findo

o prazo avençado, não lhe tiver sido dada a finalidade prevista.

A transferência de domínio de bem do patrimônio 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 a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Após análise do projeto em tela, constata-se que ele está de acordo com os

preceitos legais que tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e

não acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, pode ser transformado em

lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.787/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.
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Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrus Filho - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.787/2009

(Redação do Vencido)

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 imóvel

com área de 351,50m² (trezentos e cinquenta e um vírgula cinquenta metros

quadrados), conforme descrição do Anexo desta lei, a ser desmembrado de área com

4.621.654,00m² (quatro milhões seiscentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e

quatro metros quadrados), situado nesse Município e registrado sob o n° 21.137, em

3 de maio de 1991, a fls. 001 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se às

instalações do Conselho Tutelar do Município de Itajubá, atual Consep-Sul.

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.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

A descrição da área a ser doada é a seguinte: terrenos com área de 351,50m²

(trezentos e cinquenta e um vírgula cinquenta metros quadrados), situado à Praça

Dom Bosco esquina com Rua Abel dos Santos, no Bairro Avenida, em Itajubá, de

propriedade do Estado de Minas Gerais, com as seguintes medidas e confrontações:

partindo do ponto M0, ponto de interseção dos eixos da Rua Jorge Braga com a

Praça Dom Bosco, rumo 32°46'NE, segue uma distância  de 24,80m, até o ponto 1,

onde se inicia esta descrição. No ponto 1, deflete à esquerda com ângulo de 23°21',

segue pelo alinhamento da Praça Dom Bosco uma distância de 24m, até o ponto 2.

Nesse ponto, deflete à direita com ângulo de 90°10' , segue pelo alinhamento da Rua

Abel dos Santos uma distância de 24m, até o ponto 3. Nesse ponto, deflete à direita
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com ângulo de 128°00', segue uma distância de 13m e  confronta com a propriedade

de Nestor Mendes Pedroso, até o ponto 4. Nesse ponto, deflete à esquerda com

ângulo de 00°43', segue uma distância de 17,40m e c onfronta com a propriedade de

Fábio Roberto Fowler, até o ponto 5. Nesse ponto, deflete à direita com ângulo de

52°43', segue uma distância de 5,35m e confronta co m propriedade de Ayres Peixoto,

até o ponto 1, onde teve início e fim esta descrição.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.791/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no

§ 1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.791/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel com área total de 2.134,28m²,

situado na Rua Orlando Mohalen, s/nº, no Bairro Medicina, nesse Município, e

constituído por duas áreas, de 1.026,09m² e de 1.108,19m² .

Segundo o parágrafo único do art. 1º do projeto, o imóvel será utilizado para a

construção de uma praça pública de lazer e esportes, em atendimento à demanda

dos moradores da região em que está localizado.

Cabe ressaltar ainda que o art. 2º prevê o retorno 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 a destinação prevista ou no caso de ser modificada a sua

finalidade.

A transferência de domínio de bem do patrimônio 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
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Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Após análise do projeto em tela, constata-se que ele está de acordo com os

preceitos legais que tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e

não acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, pode ser transformado em

lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.791/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Agostinho Patrus Filho -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 3.791/2009

(Redação do Vencido)

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 o imóvel

com área total de 2.134,28m² (dois mil cento e trinta e quatro vírgula vinte e oito

metros quadrados), situado na Rua Orlando Mohalen, s/nº, no Bairro Medicina, nesse

Município, e constituído por área de 1.026,09m² (mil e vinte e seis vírgula zero nove

metros quadrados), registrada sob o nº 5.803, a fls. 262 do Livro 3-D, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá; e por área de 1.108,19m² (mil cento e

oito vírgula dezenove metros quadrados), registrada sob o nº 5.702, a fls. 241 do

Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel descrito no “caput” destina-se à construção de uma

praça pública de lazer e esportes.

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 no caso de ser

desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua finalidade.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.963/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº 3.963/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Candeias o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e retorna a este órgão

colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no §

1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.963/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Candeias imóvel com área de 2.362m², situado

nesse Município, para a construção do Centro de Atendimento ao Cidadão, destinado

à prestação de serviços públicos. Prevê ainda que, se o donatário não der ao imóvel

a finalidade estabelecida no prazo de cinco anos contados a partir da data da

publicação da lei, o bem retornará ao patrimônio do Estado.

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 a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

De acordo com essas normas, a alienação deve estar subordinada ao interesse

público, o que pode ser constatado nas cláusulas de destinação em benefício da

comunidade e de previsão de seu retorno ao patrimônio do doador caso não seja

cumprida a finalidade estabelecida.

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 acarreta
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despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.963/2009 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.963/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Candeias 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 Candeias imóvel

com área de 2.362m² (dois mil trezentos e sessenta e dois metros quadrados),

situado nesse Município, registrado sob o nº 1.608, a fls. 281 do Livro 3A, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Candeias.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção do

Centro de Atendimento ao Cidadão, para a prestação de serviços públicos.

Art. 2º – O imóvel de que trata o art. 1º reverterá ao patrimônio do Estado se, findo

o prazo de cinco anos contados a partir da data da publicação desta lei, 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 RESOLUÇÃO Nº 4.004/2009

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 da terra devoluta que especifica.

O projeto foi aprovado em 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.
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Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 4.004/2009 tem por finalidade, em obediência ao inciso

XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, aprovar a alienação de uma gleba de

terra devoluta, situada no local denominado Fazenda Caraíva/Brejos/Córrego Azul, no

Município Felisburgo, com área de 123,7350ha, em nome de Glauce Botelho Pinto.

De acordo com o disposto no § 6º do art. 247 da Carta mineira, essa transferência

de domínio será realizada 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, que objetiva assegurar o domínio

dessas glebas a quem de fato tem vínculos com a terra, tendo tornado produtiva parte

do território mineiro.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

4.004/2009, no 2º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Patrus Filho.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.036/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 4.036/2009 dá nova

redação ao inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 15.176, de 16/6/2004, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica, e dá outras

providências.

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. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A Lei nº 15.176, de 2004, autorizou o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité

imóvel com área de 550.550m², situado na localidade de Barreirinho, nesse

Município, para que, em parte dessa área, de 5.624,30m², fosse edificada uma

unidade escolar e, na parte remanescente, com área de 544.925,70m², fosse

regularizado o domínio de posseiros.

No § 1º de seu art. 2º, essa norma estabelece como requisitos para a regularização

que o posseiro seja carente (inciso I) e que detenha a posse do imóvel há, pelo

menos, dez anos (inciso II). Nos arts. 3º e 4º, determina que as partes do imóvel

destinadas à edificação de unidade escolar e à regularização de posseiros reverterão

ao patrimônio do Estado se, findos os prazos de três e cinco anos, respectivamente,

contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiverem sido dadas as

destinações previstas.

Trata o projeto de lei em análise de dar nova redação ao inciso II do § 1º do art. 2º

da Lei nº 15.176, a fim de alterar o tempo necessário de posse do imóvel para a

obtenção de sua titularidade. Teriam direito à titularidade do imóvel aqueles que

detivessem sua posse em data anterior a 1º/1/2008, e não mais há, pelo menos, dez

anos.

Ademais, a proposição altera os prazos para o cumprimento das destinações

previstas, prorrogando-os por quatro anos a partir da data da publicação da futura lei,

o que é decorrência natural da alteração proposta.

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 a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que, nos casos de alteração da lei que autoriza a alienação de

patrimônio público, como a proposição em análise, é imprescindível sua subordinação

ao interesse público, o que fica evidente nas cláusulas de destinação em benefício da
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comunidade e de previsão do retorno do bem ao patrimônio do doador caso não

sejam cumpridas as finalidades estabelecidas.

Após essas considerações, constata-se 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.

Com o objetivo de deixar claro que é requisito para a regularização que o posseiro

detenha a posse do imóvel a partir de data anterior a 1º/1/2008 e corrigir o equívoco

técnico cometido ao se determinar a dilação do prazo, dando-se ao prazo objetivado

a condição de novo prazo, apresentamos o Substitutivo nº 1. Esclareça-se que tais

modificações se fazem com absoluta fidelidade à matéria aprovada em Plenário,

mantendo-se o mesmo quadro temporal que a articulação anterior configurava.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.036/2009, no

2º turno, com o Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao inciso II do § 1º do art. 2º da Lei n° 15.176, de 16 de junho de

2004, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que

especifica, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso II do § 1º do art. 2º da Lei n° 15.176, de 16 de junho de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

§ 1° – (...)

II – que o posseiro esteja na posse do imóvel desde data anterior a 1° de janeiro de

2008.”.

Art. 2º – Fica concedido ao Município de Ibirité o prazo de quatro anos, contados da

publicação desta lei, para a edificação da unidade escolar a que se refere o inciso I

do “caput” do art. 2º da Lei nº 15.176, de 2004, findo o qual, se não lhe tiver sido dada

a referida destinação, a parte do imóvel descrita neste inciso reverterá ao patrimônio

do Estado.

Art. 3º – Fica concedido ao Município de Ibirité o prazo de quatro anos, contados da
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publicação desta lei, para a regularização de domínio de posseiros a que se refere o

inciso II do “caput” do art. 2º da Lei n° 15.176, d e 2004, findo o qual, se não lhe tiver

sido dada a referida destinação, a parte do imóvel descrita neste inciso reverterá ao

patrimônio do Estado.

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

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrus Filho - Antônio Júlio - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.037/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei nº 4.037/2009 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Tumiritinga o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no

§ 1º desse dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.037/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Tumiritinga uma área de 4.175,50m², conforme

descrição do Anexo desta lei, a ser desmembrada de uma área total de 7.560m²,

localizada nesse Município.

Em defesa do interesse coletivo, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º determina que o imóvel será utilizado para a

construção e instalação de uma creche pré-escolar; e o art. 2º prevê sua reversão ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo avençado, não lhe tiver sido dada essa

finalidade.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente federativo, somente pode ser realizada com autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17
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da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

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. Portanto, pode ser transformado em lei.

Conclusão

 Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.037/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrus Filho - Célio Moreira - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 4.037/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tumiritinga 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 Tumiritinga uma

área de 4.175,50m² (quatro mil cento e setenta e cinco vírgula cinquenta metros

quadrados), conforme descrição do Anexo desta lei, a ser desmembrada de uma área

total de 7.560m² (sete mil quinhentos e sessenta metros quadrados), localizada no

Município de Tumiritinga, registrada sob o nº 4.403, à fls. 38 do Livro 3-E, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Pena.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção e

instalação de uma creche pré-escolar.

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
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(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: inicia-se no ponto 1, na

esquina da Rua São Paulo com a Rua Maria Inácio; segue por 58,35m (cinquenta e

oito vírgula trinta e cinco metros), confrontando com a Rua São Paulo, até o ponto 2;

dali segue por 72,37m (setenta e dois vírgula trinta e sete metros), confrontando com

a Rua H, até o ponto 3; dali segue por 58,31m (cinquenta e oito vírgula trinta e um

metros), confrontando com a Escola Estadual Luiz de Camões, até o ponto 4; dali

segue por 70,49m (setenta vírgula quarenta e nove metros), confrontando com a Rua

Maria Inácio, até o ponto 1, onde se inicia essa descrição, perfazendo uma área de

4.175,50m² (quatro mil cento e setenta e cinco vírgula cinquenta metros quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.047/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 4.047/2009

visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de Minas o

imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna a este órgão

colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no §

1º desse dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.047/2009, na forma aprovada em Plenário, tem como

finalidade autorizar a doação ao Município de Monte Alegre de Minas de imóvel com

área de 2.317,77m², a ser desmembrado de imóvel com área de 10.731m², situado na

Rua Castro Alves, Vila Prudente, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel destina-se à

construção de centro de educação infantil e ao desenvolvimento de práticas

esportivas, o que vem ao encontro do interesse daquela comunidade. 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, for desvirtuada sua finalidade.
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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 a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que 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 4.047/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Célio Moreira - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 4.047/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de Minas o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Monte Alegre de

Minas imóvel com área de 2.317,77m² (dois mil trezentos e dezessete vírgula setenta

e sete metros quadrados), conforme descrição do Anexo desta lei, a ser

desmembrado de imóvel com área de 10.731m² (dez mil setecentos e trinta e um

metros quadrados), situado na Rua Castro Alves, Vila Prudente, nesse Município,

registrado sob o nº 910, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Monte Alegre de Minas.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de centro de educação infantil e ao desenvolvimento de práticas

esportivas.
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Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador, se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, for

desvirtuada a finalidade 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 de)

Inicia-se esta descrição no ponto 1, seguindo por 66m (sessenta e seis metros),

confrontando com a Rua Castro Alves; desse ponto segue por 33,60m (trinta e três

vírgula sessenta metros), confrontando com a Rua Aristides Martins Prudente; desse

ponto, segue por 66,41m (sessenta e seis vírgula quarenta e um metros),

confrontando com terreno da Escola Estadual Alex Machado Kinippel; desse ponto

segue por 36,45m (trinta e seis vírgula quarenta e cinco metros), confrontando com a

Rua Casemiro de Abreu até o ponto onde se iniciou esta descrição, perfazendo uma

área total de 2.317,77m² (dois mil trezentos e dezessete vírgula setenta e sete metros

quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.071/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno 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

O Projeto de Lei nº 4.071/2009 tem como finalidade autorizar a doação ao

Município de São Gonçalo do Rio Preto de imóvel com área de 360,00m2, situado na

Rua Peixe Vivo, s/nº, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o bem destina-se ao

funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde; e o art. 2º determina sua reversão

ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
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escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A alienação de patrimônio público tem que ser autorizada por esta 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.

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 4.071/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Célio Moreira - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.085/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Leandro Ferreira o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno 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

O Projeto de Lei nº 4.085/2009 tem como finalidade autorizar a transferência de

domínio ao Município de Leandro Ferreira de imóvel com área de 640,66m2, situado

na Avenida Padre Libério, esquina com Rua Ernesto Ferreira, nesse Município

Em atendimento do interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que o imóvel será utilizado

para a construção de unidade do Programa Farmácia de Minas. Com o mesmo
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propósito, o art. 2º determina sua reversão 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.

Importante observar que a autorização legislativa para a alienação de bem público é

exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº

8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração

pública; e no § 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 o entendimento anterior 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 4.085/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrus Filho - Antônio Júlio - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.086/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.086/2009 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada, no 1º turno, com a Emenda nº 1 e retorna a este órgão

colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no §

1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.086/2009, na forma aprovada em Plenário, tem como

finalidade autorizar a doação ao Município de Pouso Alegre de imóvel constituído por
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área de 1.702,72m², a ser desmembrado de área total com 25.703,13m², situado na

BR-459, Rodovia JK, no Bairro Ribeirão das Mortes, s/nº, no mesmo Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel destina-se à

construção de via de acesso à unidade prisional do Município, em atendimento a

demanda da comunidade.

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 finalidade estabelecida.

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 a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que 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 4.086/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Célio Moreira, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio -

Agostinho Patrus Filho - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 4.086/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre 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 Pouso Alegre

imóvel constituído por área de 1.702,72m², situado no Bairro Ribeirão das Mortes,
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s/nº, BR- 459, Rodovia JK, nesse Município, conforme memorial descritivo em anexo,

a ser desmembrado de área total de 25.703,13m², registrada sob o nº 67.304, Livro nº

2, a 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.

Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: começa na BR- 459, Rodovia JK,

em divisa com Gabriel Rosa (ponto B); segue pela BR-459 numa extensão de 8m

(oito metros) até encontrar a divisa de José Fernandes Silva, faz canto (ponto A); vira

à esquerda e segue dividindo com o mesmo numa extensão de 212,84m (duzentos e

doze vírgula oitenta e quatro metros), faz canto (ponto C1); vira à esquerda numa

extensão de 8m (oito metros) até o ponto C, dividindo com o Estado, vira à esquerda

e segue dividindo com Gabriel Rosa, numa extensão de 212,84m (duzentos e doze

vírgula oitenta e quatro metros) até encontrar a BR-459 (ponto B), onde se iniciou

esta descrição, perfazendo uma área total de 1.702,72m² (mil setecentos e dois

vírgula setenta e dois metros quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.102/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº 4.102/2009 visa autorizar

o Instituto Estadual de Florestas – IEF – a doar ao Município de Pará de Minas 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. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao

disposto no § 1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.



____________________________________________________________________________
1062

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.102/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Instituto

Estadual de Florestas – IEF – a doar ao Município de Pará de Minas imóvel com área

de 136.898,24m², a ser desmembrado da área total de 160.880m², situada no lugar

denominado Chácara do Orsini, no mesmo Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o § 1º do art. 1º do projeto estabelece que o terreno será destinado à criação

e implantação de unidade de conservação integrante do grupo Proteção Integral,

conforme previsto pelo art. 8º da Lei Federal nº 9.985, de 18/7/2000. E o § 2º

determina que a criação dessa unidade de conservação será precedida de estudos

técnicos e de consulta pública que justifiquem a escolha da categoria mais adequada,

conforme determina o art. 22 da referida lei federal.

Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º da proposição prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de dois 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 a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que 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 4.102/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Célio Moreira - Jayro Lessa.
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PROJETO DE LEI Nº 4.102/2009

(Redação do Vencido)

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 136.898,24m² (centro e trinta e seis

mil oitocentos e noventa e oito vírgula vinte e quatro metros quadrados), a ser

desmembrado da área total de 160.880m² (cento e sessenta mil oitocentos e oitenta

metros quadrados), conforme descrição constante no anexo desta lei, situada no

lugar denominado Chácara do Orsini, no Município de Pará de Minas, registrada sob

o nº 29.573, a fls. 172 do Livro 2-D-L, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Pará de Minas.

§ 1º – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à criação e implantação de

unidade de conservação integrante do grupo Proteção Integral, conforme previsto

pelo art. 8º da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 2º – A criação da unidade de conservação a que se refere o § 1º será precedida

de estudos técnicos e de consulta pública que justifiquem a escolha da categoria mais

adequada, conforme determina o art. 22 da referida lei.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Instituto Estadual

de Florestas - IEF - se, findo o prazo de dois anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no § 1º 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 de 2010)

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 3A, situado no limite com Vilma de

Oliveira Guimarães; deste, segue com azimute de 107º04’09” e distância de 12,14m,

confrontando neste trecho com Vilma de Oliveira Guimarães, até o vértice 18; deste,

segue com azimute de 126º17’23” e distância de 43,91m, confrontando neste trecho

com Vilma de Oliveira Guimarães, até o vértice 19; deste, segue com azimute de

133º06’30” e distância de 51,77m, confrontando neste trecho com Vilma de Oliveira
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Guimarães, até o vértice 20; deste, segue com azimute de 152º39’45” e distância de

37,79m, confrontando neste trecho com Vilma de Oliveira Guimarães, até o vértice

21; deste, segue com azimute de 189º27’46” e distância de 34,83m, confrontando

neste trecho com Vilma de Oliveira Guimarães, até o vértice 22; deste, segue com

azimute de 176º09’07” e distância de 30,99m, confrontando neste trecho com Vilma

de Oliveira Guimarães, até o vértice 23; deste, segue com azimute de 126º05’12” e

distância de 14,40m, confrontando neste trecho com Vilma de Oliveira Guimarães, até

o vértice 24; deste, segue com azimute de 224º07’43” e distância de 51,65m,

confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice

25; deste, segue com azimute de 219º44’36” e distância de 42,71m, confrontando

neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice 26; deste, segue

com azimute de 216º59’50” e distância de 43,71m, confrontando neste trecho com

herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice 27; deste, segue com azimute de

208º33’36” e distância de 23,25m, confrontando neste trecho com herdeiros de Nair

Guimarães Ferreira, até o vértice 28; deste, segue com azimute de 214º06’40” e

distância de 32,95m, confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães

Ferreira, até o vértice 4A; deste, segue com azimute de 254º02’04” e distância de

13,98m, confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o

vértice 29; deste, segue com azimute de 229º00’59” e distância de 5,59m,

confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice C;

deste, segue com azimute de 160º36’19” e distância de 17,37m, confrontando neste

trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice 30; deste, segue com

azimute de 221º42’57” e distância de 118,96m, confrontando neste trecho com Rua

Divinópolis, até o vértice 31; deste, segue com azimute de 234º36’37” e distância de

84,38m, confrontando neste trecho com Rua Divinópolis, até o vértice 32; deste,

segue com azimute de 301º42’11” e distância de 125,21m, confrontando neste trecho

com Área 03, até o vértice 37; deste, segue com azimute de 46º47’30” e distância de

16,44m, confrontando neste trecho com Área 01, até o vértice 46; deste, segue com

azimute de 326º04’56” e distância de 45,33m, confrontando neste trecho com Área

01, até o vértice 45; deste, segue com azimute de 320º24’35” e distância de 41,03m,

confrontando neste trecho com Área 01, até o vértice 44; deste, segue com azimute
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de 335º31’56” e distância de 31,82m, confrontando neste trecho com Área 01, até o

vértice 43; deste, segue com azimute de 350º16’01” e distância de 47,13m,

confrontando neste trecho com Área 01, até o vértice 42; deste, segue com azimute

de 353º54’22” e distância de 55,69m, confrontando neste trecho com Área 01, até o

vértice 41; deste, segue com azimute de 330º13’57” e distância de 43,91m,

confrontando neste trecho com Área 01, até o vértice 06; deste, segue com azimute

de 52º30’56” e distância de 19,90m, confrontando neste trecho com Mauro Xavier, até

o vértice D; deste, segue com azimute de 64º33’33” e distância de 54,98m,

confrontando neste trecho com Mauro Xavier, até o vértice 2A; deste, segue com

azimute de 134º05’33” e distância de 16,79m, confrontando neste trecho com Bairro

Jardim Castelo Branco, até o vértice 07; deste, segue com azimute de 73º51’11” e

distância de 40,83m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco,

até o vértice 08; deste, segue com azimute de 53º54’56” e distância de 32,48m,

confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 09; deste,

segue com azimute de 42º46’03” e distância de 60,20m, confrontando neste trecho

com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 10; deste, segue com azimute de

56º00’11” e distância de 43,66m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim

Castelo Branco, até o vértice 11; deste, segue com azimute de 28º50’40” e distância

de 24,61m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o

vértice 12; deste, segue com azimute de 53º46’32” e distância de 22,67m,

confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 13; deste,

segue com azimute de 91º08’42” e distância de 14,46m, confrontando neste trecho

com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 14; deste, segue com azimute de

65º55’33” e distância de 33,61m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim

Castelo Branco, até o vértice 15; deste, segue com azimute de 87º29’47” e distância

de 20,56m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o

vértice 16; deste, segue com azimute de 103º04’00” e distância de 37,15m,

confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 17; deste,

segue com azimute de 58º32’45” e distância de 13,66m, confrontando neste trecho

com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 3A, ponto inicial da descrição deste

perímetro.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.255/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 4.255/2010 dispõe sobre a

publicação de matéria de interesse dos Poderes do Estado no órgão oficial.

Aprovada no 1° turno com as Emendas n os 1 e 2, retorna a matéria a esta Comissão

para receber parecer de 2° turno, nos termos regime ntais

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em exame dispõe sobre a publicação dos atos oficiais e do

noticiário de interesse dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado. Nos

termos da mensagem encaminhada pelo Governador do Estado, o objetivo da

proposição é a divulgação quadrimestral do montante individualizado das despesas

com publicação geradas em cada órgão e entidade integrante do orçamento fiscal do

Estado, pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IO-MG.

Em consonância com o disposto na Lei n° 10.468, de 1991, que regulamenta a

matéria, os créditos destinados ao pagamento da publicação de atos e matérias no

órgão oficial do Estado são consignados por meio da Lei n° 18.693, de 2010, a Lei

Orçamentária Anual, na unidade orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado –,

de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda. Utiliza-se para isso a fonte

de recursos ordinários livres – fonte 10 –, e a Imprensa Oficial os recebe como fonte

60, por serem recursos diretamente arrecadados em decorrência de sua atividade

finalística. A proposição em comento visa suprimir as transferências

intragovernamentais com vistas a excluir as duplicidades, consignando, diretamente

na unidade orçamentária 2391 – Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais –, os

recursos para a publicação de atos e matérias, por meio da utilização de recursos

ordinários livres – fonte 10.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, escopo desta Comissão, destacamos

que o projeto se beneficia da lógica de descentralização da execução orçamentária

das despesas, conferindo mais agilidade ao registro e ao controle de cada operação

contábil e os tornando menos onerosos, além de promover ganhos ao princípio da
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publicidade.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.255/2010, no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Neider Moreira - Elmiro

Nascimento - Ivair Nogueira.

PROJETO DE LEI Nº 4.255/2010

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a publicação de matéria de interesse dos Poderes do Estado no órgão

oficial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os atos oficiais e o noticiário de interesse dos Poderes do Estado são

publicados no “Minas Gerais”, diário oficial dos Poderes do Estado, editado pela

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o

Tribunal de Contas poderão optar por divulgar os atos oficiais e o noticiário de seu

interesse em publicação própria ou em diário eletrônico disponibilizado em “site” da

internet, nos termos de regulamento.

Art. 2º – As dotações orçamentárias à conta das quais correrão as despesas

geradas em decorrência do disposto no art. 1º serão consignadas no orçamento da

Imprensa Oficial do Estado e terão como fonte de financiamento recursos ordinários

livres do Tesouro.

Art. 3º – A Imprensa Oficial divulgará, quadrimestralmente, o montante

individualizado das despesas geradas em cada órgão e entidade integrante do

orçamento fiscal do Estado, com indicação pormenorizada dos serviços prestados,

objeto desta lei.

Art. 4º – As despesas realizadas pela Imprensa Oficial relativas à publicação de

atos oficiais e noticiário de interesse dos órgãos e entidades estaduais cujas funções

orçamentárias estejam associadas ao cumprimento de limites de gastos

constitucionais ou vinculadas a fins específicos definidos em lei, se computáveis,
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serão incluídas nos respectivos índices de aplicação do Estado.

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

Art. 6º – Fica revogada a Lei nº 10.468, de 5 de abril de 1991.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.257/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

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

Mensagem nº 480/2010, o projeto de lei em epígrafe modifica dispositivos da Lei

Delegada nº 123, de 25/1/2007.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010, foi o projeto de lei distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Aprovada no 1º turno, a matéria retorna a esta Comissão para receber parecer para

o 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva alterar a redação do inciso XIV do art. 2º da Lei

Delegada nº 123, de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da

Secretaria de Estado de Fazenda.

O referido art. 2º trata da finalidade dessa Pasta, e seus incisos, de sua

competência.

A alteração proposta consiste na inclusão dos termos “promoção regular de ações

preventivas” e na supressão da palavra “inquérito”.

Corroboramos o entendimento, manifestado no exame da matéria no 1º turno, de

que são de especial importância as ações que têm caráter preventivo e visam a

detectar disfunções, tanto no comportamento pessoal quanto em procedimentos

administrativos, por parte dos servidores do quadro da Secretaria de Estado de

Fazenda.

Tal entendimento tem fulcro em princípio constitucional, qual seja o da moralidade

administrativa, segundo o qual a administração pública haverá de proceder em

relação aos seus administrados com lealdade e boa-fé.

Outra proposta consubstanciada na proposição objetiva a supressão da palavra

“inquérito”, o que é de todo razoável, conforme ressaltado na Comissão de
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Constituição e Justiça, porquanto as palavras “sindicância” e “inquérito” expressam o

mesmo significado, qual seja o de procedimento para apurar a verdade dos fatos.

Finalmente, a proposta de inserir o inciso XI no art. 3º da Lei Delegada nº 123, o

qual prevê uma unidade de corregedoria na estrutura orgânica básica da Secretaria

de Fazenda, faz-se pertinente e necessária, uma vez que a intenção é dar mais

projeção às ações de correição disciplinar no âmbito dessa Pasta, estruturando-a

com um órgão específico, em face da complexidade do processo administrativo

disciplinar, que obriga os órgãos ao rigor das formalidades processuais e à estrita

observância do direito da ampla defesa e do contraditório por parte do acusado.

Por todo o exposto, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão

Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.257/2010 no 2º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira, relator - Ivair Nogueira - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.413/2010

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 com o Banco Interamericano de

Desenvolvimento – BID – e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna a matéria a esta Comissão para

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art.

189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –, até o valor equivalente a

US$18.000.000,00, para fins de financiamento do Programa Nacional de

Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional - Minas Gerais. O Prodetur busca o

implemento da atividade turística no Estado mediante atendimento de demandas nos
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níveis nacional e internacional, nos termos do Programa Nacional de

Desenvolvimento do Turismo. O projeto também autoriza o Estado a oferecer, como

contragarantia à garantia oferecida pela União para a realização da operação, as

cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, de acordo com o §

4º do art. 167 da Constituição da República.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, Lei Complementar Federal n° 101, de

2000, estabelece exigências para a realização de operação 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 a contratação na Lei Orçamentária, em créditos adicionais

ou em lei específica; a inclusão no Orçamento ou em créditos adicionais dos recursos

provenientes da operação; a observância dos limites fixados pelo Senado Federal; e

a autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito

externo.

Conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, entendemos que não há

óbices para a efetivação da operação de crédito em análise, sob a ótica da LRF e sob

o ponto de vista financeiro e orçamentário.

Ressaltamos que a autorização legislativa é apenas condição prévia para a

efetivação do empréstimo. Não obstante a aprovação da matéria neste Parlamento, o

contrato de empréstimo será analisado pelo Ministério da Fazenda por ocasião do

envio do pleito ao Senado Federal, nos termos do art. 29 da Resolução nº 43 dessa

Casa, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e

condições de autorização, uma vez que deverão ser observados ainda as condições

e os limites fixados pelo Senado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.413/2010, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno, apresentado a seguir.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho -

Antônio Júlio - Célio Moreira - Jayro Lessa.
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PROJETO DE LEI Nº 4.413/2010

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID -, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito com o

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, em moeda estrangeira, até o valor

equivalente a US$18.000.000,00 (dezoito milhões de dólares americanos), destinada

ao financiamento do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - Minas

Gerais - Prodetur Nacional - Minas Gerais.

Parágrafo único - Os recursos da operação de crédito referida no “caput” serão

utilizados no implemento da atividade turística no Estado, mediante atendimento de

demandas nacionais e internacionais, nos termos do Programa Nacional de

Desenvolvimento do Turismo.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como contragarantia à

garantia oferecida pela União para a realização da operação de crédito objeto desta

lei as cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados

com o § 4º do art. 167, da Constituição da República.

Art. 3º - O Orçamento do Estado consignará anualmente os recursos necessários

ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal e ao pagamento de

juros e demais encargos decorrentes desta lei.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.462/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria da Comissão Especial sobre a Arbitragem, a proposição em epígrafe

“dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em que o Estado

seja parte e dá outras providências”.

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 5, da Comissão de Constituição e Justiça,

retorna agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos

termos do art. 102, I, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.
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Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em comento tem por finalidade implementar a utilização do juízo

arbitral para a solução de litígios relativos a direito patrimonial disponível em que o

Estado e as entidades da administração indireta (autarquias, fundações públicas e as

empresas estatais) sejam parte. Para tanto, toma como referência a Lei Federal nº

9.307, de 1996, que dispõe sobre a arbitragem, não obstante esse diploma normativo

ter sido elaborado para solucionar conflitos entre particulares.

De acordo com o projeto, a arbitragem será realizada por meio de órgão arbitral

institucional, sendo imprescindível o respeito aos seguintes requisitos para a função

de árbitro: ser brasileiro, maior e capaz; deter conhecimento técnico compatível com a

natureza do contrato; não ter relações que caracterizem os casos de impedimento ou

suspeição de Juízes, tal como previsto na legislação processual pertinente; ser

membro de Câmara Arbitral que se encontre inscrita no Cadastro Geral de

Fornecedores de Serviços do Estado.

Quanto à Câmara Arbitral encarregada da composição dos conflitos de interesse, o

projeto atribui preferência para a que tiver sede no Estado, respeitadas as seguintes

condições: estar constituída sob a forma de associação sem finalidade econômica;

estar em funcionamento normal como instituição arbitral; ter como fundadora ou

mantenedora entidade que exerça atividade de interesse coletivo; e ter reconhecida

idoneidade, competência e experiência na administração de processos arbitrais.

Ademais, o prazo máximo previsto para a prolatação da sentença arbitral é de 180

dias a partir da data de instituição da arbitragem, salvo disposição expressa em

sentido contrário.

É sabido que a administração pública passa por uma série de transformações que

visem à eficiência das ações administrativas com resultados positivos para a

coletividade. A tradicional administração burocrática, que privilegia os meios, cede

lugar, gradativamente e nos casos em que for possível, à chamada administração

gerencial, que valoriza os resultados. Nesse contexto de mudanças, vários institutos

surgiram no direito brasileiro, todos preordenados ao alcance de metas. Assim, as

fórmulas unilaterais e impositivas de atuação do Estado vêm cedendo espaço às vias
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alternativas de atuação que destacam a consensualidade, além de uma interação

mais significativa com a sociedade civil, nas suas mais variadas formas. A título de

ilustração, mencionem-se os contratos de gestão, as parcerias público-privadas, a

administração participativa (audiências e consultas públicas), as entidades de

colaboração administrativa (organizações da sociedade civil de interesse público -

Oscips - e organizações sociais), os consórcios públicos e, principalmente, o instituto

da arbitragem.

A rigor, o que se pretende com a utilização do juízo arbitral, nos conflitos de que faz

parte o poder público, é conferir mais celeridade ao julgamento das questões

relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, pois os assuntos que envolvem

direitos indisponíveis não podem ser objeto de arbitragem, e sim de decisões do

Poder Judiciário. Aliás, não há como negar que a morosidade é um dos graves

problemas do Judiciário brasileiro, fato que resulta do acentuado número de

processos que tramitam na Justiça e do número insuficiente de magistrados. Essa

demora para a solução dos litígios deixa o jurisdicionado em uma situação

desconfortável, o que pode inibi-lo a ingressar em juízo para a defesa de seus

interesses. Nesse ponto, a arbitragem surge como uma alternativa recomendável

para dirimir as controvérsias de que participa o Estado e suas entidades

descentralizadas. Trata-se, na verdade, de uma opção mais eficiente para resolver os

conflitos de interesse, e não de uma exigência normativa que abrange todos os

interesses em jogo.

Embora se trate de assunto polêmico, que tem dividido a opinião de juristas e

especialistas no tema sobre sua utilização pela administração pública, há uma

tendência de se recorrer ao juízo arbitral para garantir a celeridade das decisões,

sem, todavia, comprometer a imparcialidade ou neutralidade do julgamento.

Vê-se, pois, que o juízo arbitral é plenamente compatível com o princípio da

eficiência, razão pela qual afigura-se-nos conveniente, oportuna e útil facultar a sua

utilização pelos órgãos e entidades da administração pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.462/1010 na

forma do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Lafayette de Andrada -

Neider Moreira - Ivair Nogueira.

PROJETO DE LEI Nº 4.462/2010

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em que o Estado

seja parte e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O juízo arbitral, instituído pela Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de

1996, para a solução de litígio em que o Estado seja parte, será efetivado conforme

os procedimentos estabelecidos nesta lei.

Art. 2º – O Estado e os órgãos e as entidades das administrações estaduais direta e

indireta poderão optar pela adoção do juízo arbitral para a solução dos conflitos

relativos a direito patrimonial disponível.

Art. 3º – A inclusão de cláusula compromissória em contrato celebrado pelo Estado

e a estipulação de compromisso arbitral obedecerão ao disposto na Lei Federal nº

9.307, de 1996, nas normas que regulam os contratos administrativos e nesta lei,

respeitados os princípios que orientam a administração pública, estabelecidos na

Constituição da República e na Constituição do Estado.

Art. 4º – O juízo arbitral, para os fins desta lei, instituir-se-á exclusivamente por

meio de órgão arbitral institucional.

Art. 5º – São requisitos para o exercício da função de árbitro:

I – ser brasileiro, maior e capaz;

II – deter conhecimento técnico compatível com a natureza do contrato;

III – não ter, com as partes nem com o litígio que lhe for submetido, relações que

caracterizem os casos de impedimento ou suspeição de Juízes, conforme previsto no

Código de Processo Civil;

IV – ser membro de Câmara Arbitral que se encontre inscrita no Cadastro Geral de

Fornecedores de Serviços do Estado.

Art. 6º – Para os fins desta lei, somente se admitirá a arbitragem de direito,

instaurada mediante processo público.
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Parágrafo único - O processo público não se aplica nos casos de proteção ao sigilo

comercial ou industrial.

Art. 7º – A arbitragem relativo aos contratos internacionais em que o Estado for

parte atenderá às normas e aos tratados internacionais com eficácia no ordenamento

jurídico nacional.

Art. 8º – O procedimento arbitral para a solução de litígio relativo a contrato, acordo

ou convênio celebrados pelo Estado fica condicionado à existência de cláusula

compromissória cheia ou à formulação de compromisso arbitral.

Art. 9º – O procedimento arbitral se instaura mediante provocação de uma das

partes contratantes.

Art. 10 – A Câmara Arbitral escolhida para compor litígio será preferencialmente a

que tenha sede no Estado e deverá atender ao seguinte:

I – estar regularmente constituída há, pelo menos, três anos;

II – estar em regular funcionamento como instituição arbitral;

III – ter como fundadora, associada ou mantenedora entidade que exerça atividade

de interesse coletivo;

IV – ter reconhecida idoneidade, competência e experiência na administração de

procedimentos arbitrais.

§ 1º – As intimações relativas à sentença arbitral e aos demais atos do processo

serão feitas na forma estabelecida pelas partes ou no regulamento da instituição

arbitral responsável pela administração do procedimento.

§ 2º – O prazo máximo para a prolação da sentença arbitral é de cento e oitenta

dias contados da data de instituição da arbitragem, salvo disposição em contrário.

Art. 11 – O edital de licitação de obra e o contrato público preverão as despesas

com arbitragem, taxa de administração da instituição arbitral, honorários de árbitros,

peritos e outros custos administrativos.

Parágrafo único – As despesas a que se refere o “caput” deste artigo serão

adiantadas pelo contratado quando da instauração do procedimento arbitral.

Art. 12 – Ressalvado o disposto na legislação federal e nesta lei, prevalecerão as

regras instituídas na regulamentação do juízo arbitral institucional ao qual compete

decidir a causa.
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Art. 13 – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.489/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a prestar contragarantia à União em operação de crédito externa junto à

agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW - e dá outras

providências.

Aprovado no 1° turno, vem agora o projeto a esta Co missão para receber parecer

de 2º turno, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à

União para viabilizar a prestação de garantias por parte desta na operação de crédito

a ser celebrada entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG –

e a agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau – KFW – até o valor

equivalente a €100.000.000,00.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF –, estabelece condições e exigências, em seus arts. 32 e 40, para a concessão

de garantias e contragarantias. Além disso, as Resoluções nºs 40 e 41, de 2001, do

Senado Federal, dispõem, respectivamente, sobre os limites globais para o montante

da dívida pública e sobre as operações de crédito internas e externas, inclusive

concessão de garantias, seus limites e condições de autorização. Cabe destacar que

o projeto de lei em análise atende a todas as mencionadas exigências normativas e

legais, não havendo óbice à sua aprovação.

Ressaltamos, ainda, que os recursos provenientes da operação de crédito

pretendida deverão ser consignados como receita orçamentária do Estado, em

atendimento às exigências da LRF de inclusão no Orçamento ou em créditos

adicionais dos recursos provenientes da operação e da Lei Federal n° 4.320, de 1964,

que, em seu art. 3°, dispõe que a Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas,

inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.
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Além disso, não obstante a aprovação da matéria neste Parlamento, o Estado

deverá encaminhar ao Ministério da Fazenda pedido de autorização para a 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 n° 4.489/2010, no 2°

turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Célio Moreira - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.513/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o Projeto de Lei no 4.513/2010 reconhece o

relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das

unidades das Associações de Produtores Rurais localizadas no Estado.

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado 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 Lei nº 4.513/2010 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades das

Associações de Produtores Rurais localizadas no Estado.

Cumpre salientar que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma

da Associação de Produtores Rurais, dotada de personalidade jurídica própria, far-se-

á por norma específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998. Assim, a proposição em

análise apenas destaca as atividades desenvolvidas pelas Associações de

Produtores Rurais de forma genérica, sem a pretensão de lhes conceder o título de

utilidade pública previsto pela Lei nº 12.972.

Cabe destacar que as Associações de Produtores Rurais são entidades

constituídas pela união dos responsáveis pela agricultura e pecuária, além de seus
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familiares, interessados em agregar esforços e ações para a melhoria do processo

produtivo e da própria comunidade a que pertencem.

Buscam, portanto, o associativismo como forma de reunir forças que possam gerar

um aumento de seu poder de barganha na negociação da venda de sua produção,

retirando os intermediários e conseguindo preços mais competitivos, assim como na

compra de insumos e equipamentos, com acesso aos fornecedores e facilidades de

crédito, bem como com menor custo de estocagem, frete e administração. Além

disso, auxiliam na qualificação profissional e na adequada utilização dos recursos

naturais para a preservação do meio ambiente.

Diante da importância das atividades desenvolvidas pelas Associações de

Produtores Rurais, ratificamos o entendimento desta Comissão de que é meritório o

projeto de lei em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.513/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Dilzon Melo.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.035/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 5.035/2010 dispõe sobre a

prorrogação da redução de jornada de trabalho prevista no art. 8º da Lei nº 18.710, de

7 de janeiro de 2010.

Aprovada no 1° turno, retorna a matéria a esta Comi ssão para receber parecer de

2° turno, nos termos regimentais

Fundamentação

A proposta em epígrafe dispõe sobre a prorrogação da redução de jornada de

trabalho prevista no art. 8º da Lei nº 18.710, de 7/1/2010. O citado artigo permite ao

Poder Executivo, por motivo de conveniência do serviço público, que em 2010, na

forma de regulamento, reduza em até 25% a jornada de trabalho dos servidores que

desempenhem suas funções na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de
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Almeida Neves.

Por sua vez, a proposta agora em análise objetiva ampliar o referido prazo de

prorrogação de jornada, que passa a correr até 30/6/2011, admitida, nos termos do

art. 2º, a renovação da prorrogação por igual período, uma única vez.

Do ponto de vista jurídico, a Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer

para o 1º turno, não constatou óbice à tramitação da proposta. Ademais, concluiu que

a medida não ofende nenhuma das normas ou princípios constitucionais referentes

ao funcionamento da administração pública.

No mérito, observou esta Comissão, também no 1º turno, que a proposta é válida,

merece prosperar e não apresenta nenhum inconveniente de ordem administrativa. É

oportuno, neste momento, reiterar dois aspectos importantes referentes ao conteúdo

do projeto. A prorrogação pretendida, por razões óbvias, diz respeito a medida que já

vem sendo adotada e que contou com o apoio desta Casa Legislativa. Por outro lado,

a redução de jornada não tem sido adotada por tempo indeterminado, mas dentro do

período necessário para a avaliação das providências definitivas que serão mais

adequadas ao atendimento do interesse público, o que revela prudência por parte do

Governo.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.035/2010 no 2º

turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Duarte Bechir - André Quintão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.999/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, a proposição em epígrafe delega

ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas dispondo sobre a

estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos termos que

menciona.

Aprovado no 1º turno, com a Emenda nº 1 na forma da Subemenda nº 1, retorna

agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do
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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 de resolução em comento tem por escopo delegar ao Governador do

Estado atribuição para elaborar leis delegadas dispondo sobre a estrutura da

administração direta e indireta do Poder Executivo, nos termos que menciona. A

habilitação que se pretende dar ao Chefe do Executivo abrange a prerrogativa de

criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, inclusive autônomos,

ou unidades da administração direta, bem como modificar a estrutura orgânica das

entidades da administração indireta, definindo suas atribuições, objetivos e

denominações; criar, transformar e extinguir cargos de provimento em comissão e

funções de confiança dos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como

gratificações e parcelas remuneratórias inerentes, alterar-lhes as denominações,

atribuições, requisitos para ocupação, forma de recrutamento, sistemática de

remuneração, jornada de trabalho e distribuição; e alterar as vinculações das

entidades da administração indireta.

O instituto da lei delegada é uma espécie normativa do processo legislativo,

prevista no art. 63, IV, da Carta mineira, e sua utilização é de competência privativa

do Governador do Estado, mediante autorização prévia do Poder Legislativo, que

deverá definir o conteúdo da delegação e o prazo de sua vigência. Trata-se, pois, de

um instrumento colocado à disposição do Chefe do Executivo para dispor, de forma

mais célere, sobre as matérias não vedadas expressamente pela Constituição. Assim,

a delegação de poderes não poderá incidir sobre os atos de competência privativa

desta Casa nem sobre matéria reservada a lei complementar. Ademais, não se

admite a utilização dessa figura legislativa para tratar da organização do Poder

Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas nem para dispor sobre

matéria de cunho orçamentário (planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e

orçamentos).

A vantagem da edição de leis delegadas, em relação ao processo legislativo

ordinário, é a agilidade para o disciplinamento da matéria, pois, uma vez concedida a

habilitação, o Governador do Estado poderá baixar as normas pertinentes à
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reestruturação da administração pública para a execução do Plano de Governo

“Minas de todos os mineiros: as redes sociais de desenvolvimento integrado”. Essa

autorização é, portanto, um instrumento legítimo, desde que respeitadas as limitações

constantes no ordenamento constitucional. Conforme enfatizado alhures, não se trata

de um cheque em branco em favor do Governador do Estado para legislar sobre

qualquer assunto, e, sim, de uma habilitação específica para dispor sobre a

organização do Poder Executivo, a qual abrange a criação, a extinção e a

transformação de órgãos públicos e cargos de provimento em comissão e funções de

confiança, a par de outras matérias enumeradas no projeto. Todavia, a dita

autorização não abarca a prerrogativa de criar ou extinguir autarquias, fundações

públicas e empresas estatais, que são entidades da administração indireta.

Outrossim, não pode o destinatário da delegação de poderes valer-se de tal

faculdade para criar ou extinguir cargos de provimento efetivo, instituir ou modificar o

plano de carreira dos servidores públicos, pois o Chefe do Executivo deverá manter

estrita fidelidade às matérias listadas na resolução desta Casa. Sob esta ótica, as

alterações possíveis alcançam apenas os ocupantes de cargos comissionados e

detentores de função de confiança, não sendo lícito fixar ou alterar, por meio de

norma delegada, a jornada de trabalho de ocupante de cargo efetivo ou a extinção de

gratificações concedidas a esses servidores. Qualquer assunto não incluído na

proposição significa verdadeira proibição ao Governador do Estado para inovar a

ordem jurídica. Está-se, pois, diante de uma liberdade restrita aos termos da

deliberação da Assembleia Legislativa, e não, de uma autonomia plena para o

Executivo produzir normas em caráter permanente e por prazo indeterminado.

Em Minas Gerais, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis tem o “status” de lei

complementar, por força do art. 65, § 2º, III, da Carta mineira, razão pela qual matéria

afeta a regime jurídico de servidor, que abrange o conjunto de direitos, deveres,

proibições e impedimentos, não é passível de delegação de competências. Lembre-

se que lei delegada não pode cuidar de matéria reservada constitucionalmente ao

domínio da legislação complementar.

Para sintetizar, se o Chefe da administração pública estadual quiser instituir

determinada autarquia ou empresa estatal, modificar o quantitativo de cargos efetivos
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ou suprimir vantagens pecuniárias desses servidores, deverá fazê-lo mediante o

processo legislativo ordinário, sob pena de afrontar os limites traçados na resolução

e, consequentemente, expô-la a eventual declaração de inconstitucionalidade pelo

Judiciário ou sustação de seus efeitos por esta Casa. Outro aspecto importante da

delegação de poderes diz respeito à sua natureza temporária, o que implica vedação

explícita ao Governador do Estado para editar leis delegadas a partir de 1º/2/2011. Se

a mencionada autoridade extrapolar os limites formais e materiais estabelecidos na

resolução aprovada pela Assembleia Legislativa, qualquer membro ou comissão

desta Casa poderá apresentar projeto de resolução que vise à sustação dos efeitos

da lei delegada, no exercício do controle externo ou da função fiscalizadora exercida

pelo Legislativo sobre a produção normativa do Executivo. Isso demonstra,

inequivocamente, que a delegação de poderes ao Governador do Estado é uma

questão de conveniência política em face do contexto histórico, e não, uma forma de

diminuir o parlamento em face do Poder administrador ou manifestação de

subserviência daquele em relação a este. Tampouco pode ser concebida como um

atentado à cidadania ou ao regime democrático, visto que a atuação desta Casa não

se esgota com o processo de elaboração de leis, sendo patente que a função

fiscalizadora do Legislativo é tão relevante quanto a atividade normativa propriamente

dita. Em outros termos, a simples autorização dada ao Governador do Estado não

exonera o parlamento de acompanhar e controlar a legalidade dos atos normativos a

serem expedidos pela citada autoridade política. Esta Casa tem o poder-dever de

verificar se as leis delegadas supervenientes estão em harmonia com os parâmetros

fixados na resolução, à qual o Governador está inteiramente vinculado. Nesse

particular, saliente-se que eventual desvio de finalidade do Chefe do Executivo ou

extrapolação do termo final (31/1/2011) dá ensejo à intervenção do Legislativo para

sustar a eficácia da norma jurídica.

Dessa forma, afigura-se-nos conveniente e oportuno delegar ao Chefe do Executivo

a atribuição para elaborar leis delegadas, habilitando-o a proceder à reforma

administrativa para a implementação de seu plano de governo, principalmente em

razão da celeridade desse instrumento, tendo em vista que tal estruturação trará

benefícios aos administrados, que são, em última análise, os destinatários das ações
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do poder público.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.999/2010 na

forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada -

Elmiro Nascimento - Neider Moreira.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.999/2010

(Redação do Vencido)

Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas dispondo

sobre a estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos termos

que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica concedida ao Governador do Estado delegação de atribuição para

estruturar a administração direta e indireta do Poder Executivo, ficando vedada a

abertura de créditos especiais e com poderes limitados a:

I – criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, inclusive

autônomos, ou unidades da administração direta, bem como modificar a estrutura

orgânica das entidades da administração indireta, definindo suas atribuições,

objetivos e denominações;

II – criar, transformar e extinguir cargos de provimento em comissão e funções de

confiança dos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como gratificações e

parcelas remuneratórias inerentes, alterar-lhes as denominações, atribuições,

requisitos para ocupação, forma de recrutamento, sistemática de remuneração,

jornada de trabalho e distribuição;

III – alterar as vinculações das entidades da administração indireta.

Art. 2º – A delegação de atribuição constante nesta resolução estende-se até a data

de 31 de janeiro de 2011.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.605 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.605/2009, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, com

sede no Município de Itaúna, 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° 3.605/2009

Declara de utilidade pública a entidade Fraternidade Brasileira de Assistência aos

Condenados, com sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Fraternidade Brasileira de

Assistência aos Condenados, com sede no Município de Itaúna.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.774 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.774/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Serra Nova, com

sede no Município de Ilicínea, 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° 3.774/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Serra Nova, com sede no Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais da Serra Nova, com sede no Município de Ilicínea.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.378 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.378/2010, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que dá a

denominação de Escola Estadual do Ensino Médio Professora Henriqueta Lisboa à

Escola Estadual do Ensino Médio Jardim Vitória, 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° 4.378/2010

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Professor a Henriqueta Lisboa a Escola

Estadual de Ensino Médio Jardim Vitória, localizada no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.550 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.550/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Estrela Guia, com sede no Município de Barão de

Cocais, 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° 4.550/2010

Declara de utilidade pública a Associação Estrela Guia, com sede no Município de

Barão de Cocais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Estrela Guia, com sede

no Município de Barão de Cocais.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.561 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.561/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio localizada no

Povoado de Nova Fátima, no Município de Salinas, 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° 4.561/2010

Dá denominação a escola estadual localizada no Povoado de Nova Fátima, no

Município de Salinas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Vicente J osé Ferreira a escola estadual

de ensino fundamental e médio localizada no Povoado de Nova Fátima, no Município

de Salinas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.610 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.610/2010, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de Jacinto e

Região, com sede no Município de Jacinto, 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° 4.610/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de

Jacinto e Região, 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 Pequenos

Agricultores Familiares de Jacinto e Região, com sede no Município de Jacinto.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.638 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.638/2010, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que

declara de utilidade pública a Associação de Recuperação de Dependência Química

Força e Luz, com sede no Município de Itaúna, 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° 4.638/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Recuperação de Dependência

Química Força e Luz, com sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Recuperação de

Dependência Química Força e Luz, com sede no Município de Itaúna.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.679 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.679/2010, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública o América Amarantina Futebol Clube, 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.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.679/2010

Declara de utilidade pública o América Amarantina Futebol Clube, com sede no

Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Amé rica Amarantina Futebol Clube,

com sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.724 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.724/2010, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública a Associação Regional dos Produtores Hortigranjeiros da

Ceasa de Caratinga, com sede no Município de Caratinga, 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° 4.724/2010

Declara de utilidade pública a Associação Regional dos Produtores Hortigranjeiros

da Ceasa de Caratinga, com sede no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Regional dos Produtores

Hortigranjeiros da Ceasa de Caratinga, com sede no Município de Caratinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.761 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.761/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação da Escola Família Agrícola de Jequeri, com sede no

Município de Jequeri, 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° 4.761/2010

Declara de utilidade pública a Associação da Escola Família Agrícola de Jequeri,
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com sede no Município de Jequeri.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação da Escola Família

Agrícola de Jequeri, com sede no Município de Jequeri.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.765 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.765/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação de Apicultores do Vale do Piranga e Região – Apivapi

–, com sede no Município de Porto Firme, 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° 4.765/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Apicultores do Vale do Piranga e

Região – Apivapi –, com sede no Município de Porto Firme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Apicultores do Vale do

Piranga e Região – Apivapi –, com sede no Município de Porto Firme.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.768 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.768/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária do Parado – ACP –, com sede no
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Município de Iapu, 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° 4.768/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Parado – ACP –, com

sede no Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Parado –

ACP –, com sede no Município de Iapu.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.794 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.794/2010, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Alvorada,

Jardim Alvorada e Vila Colorida, com sede no Município de Formiga, 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° 4.794/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Alvorada,

Jardim Alvorada e Vila Colorida, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores dos
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Bairros Alvorada, Jardim Alvorada e Vila Colorida, com sede no Município de

Formiga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.795 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.795/2010, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Paraguaçu, 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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.795/2010

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Paraguaçu, com sede

no Município de Paraguaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Lar  São Vicente de Paulo de

Paraguaçu, com sede no Município de Paraguaçu.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.813 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.813/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim Europa – ACBJE –, com

sede no Município de Barroso, 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° 4.813/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim Europa –

ACBJE –, com sede no Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Bairro

Jardim Europa – ACBJE – , com sede no Município de Barroso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.818 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.818/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Renascer do Bairro

Jardinópolis e Adjacências, 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° 4.818/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Renascer do Bairro

Jardinópolis e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Renascer do

Bairro Jardinópolis e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.
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Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.829 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.829/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida – Ceinsa

–, com sede no Município de Lagoa Formosa, 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° 4.829/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora

Aparecida – Ceinsa –, com sede no Município de Lagoa Formosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Educação Infantil Nossa

Senhora Aparecida – Ceinsa –, com sede no Município de Lagoa Formosa.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.831 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.831/2010, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública o Centro de Apoio Comunitário Madre São José, com sede 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.
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PROJETO DE LEI N° 4.831/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio Comunitário Madre São José, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Apoio Comunitário Madre

São José, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.832 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.832/2010, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública o Conselho Comunitário do Conjunto Jatobá IV, com sede 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° 4.832/2010

Declara de utilidade pública a entidade Conselho Comunitário do Conjunto Jatobá

IV, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conselho Comunitário do

Conjunto Jatobá IV, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.834 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.834/2010, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara
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de utilidade pública a Associação Projeto Meninas de Dora, com sede 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° 4.834/2010

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Meninas da Dora, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Projeto Meninas da Dora,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.837 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.837/2010, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que declara

de utilidade pública o Instituto Dr. Antônio Jacob da Paixão Carneiro, com sede no

Município de Ubá, 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° 4.837/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Dr. Antônio Jacob da Paixão Carneiro, com

sede no Município de Ubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Dr. Antônio Jacob da Paixão
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Carneiro, com sede no Município de Ubá.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.839 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.839/2010, de autoria do Deput ado Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Betim – ADB –, 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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.839/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Betim – ADB –, 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 dos Deficientes de Betim

– ADB –, com sede no Município de Betim.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.843 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.843/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação de Mulheres em Ação – Ama –, com sede no Município

de Carandaí, 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° 4.843/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres em Ação – Ama –, com sede

no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Mulheres em Ação –

Ama –, com sede no Município de Carandaí.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.845 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.845/2010, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia – Adeviudi –,

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.845/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia –

Adeviudi –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Deficientes Visuais

de Uberlândia – Adeviudi –, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.846 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.846/2010, de autoria do Deput ado Dilzon Melo, que declara

de utilidade pública a Associação Inhaumense de Ação Social – Aias –, com sede no

Município de Inhaúma, 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° 4.846/2010

Declara de utilidade pública a Associação Inhaumense de Ação Social – Aias –,

com sede no Município de Inhaúma.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Social – Aias –, com sede no Município de Inhaúma.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.851 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.851/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Granja Vagalume, com

sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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° 4.851/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Granjas Vagalume,

com sede no Município de Ipatinga.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do

Granjas Vagalume, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.852 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.852/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública o Projeto de Apoio ao Menino e Menina da Rua de

Ipatinga – Horta Comunitária Criança Feliz, com sede no Município de Ipatinga, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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° 4.852/2010

Declara de utilidade pública o Projeto de Apoio ao Menino e Menina na Rua de

Ipatinga – Horta Comunitária Criança Feliz, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Pro jeto de Apoio ao Menino e Menina

na Rua de Ipatinga – Horta Comunitária Criança Feliz, com sede no Município de

Ipatinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.862 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.862/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Creche Heloim, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
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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° 4.862/2010

Declara de utilidade pública a Creche Heloim, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cre che Heloim, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.864 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.864/2010, de autoria da Deput ada Gláucia Brandão, que

declara de utilidade pública a Associação do Bem Estar Social do Bairro da Manga –

Abesma –, 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° 4.864/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Bem Estar Social do Bairro da Manga

– Abesma –, 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 do Bem Estar Social do
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Bairro da Manga – Abesma –, com sede no Município de Esmeraldas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.865 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.865/2010, de autoria do Deput ado Marcus Pestana, que

declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de

Diamantina, 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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.865/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de

Diamantina, com sede no Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Aposentados e

Pensionistas de Diamantina, com sede no Município de Diamantina.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.867 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.867/2010, de autoria do Deput ado Juninho Araújo, que

declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Santa Terezinha,

com sede no Município de Timóteo, 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° 4.867/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Santa Terezinha,

com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores do Bairro

Santa Terezinha, com sede no Município de Timóteo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.868 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.868/2010, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública o Lar da Esperança - Asilo, com sede no Município de Uberaba,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.868/2010

Declara de utilidade pública a entidade Lar da Esperança, com sede no Município

de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar da Esperança, com sede

no Município de Uberaba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.873 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.873/2010, de autoria do Deput ado Agostinho Patrus Filho, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Piranga – Apae de Piranga –, 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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.873/2010

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

Apae – de Piranga, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Piranga, com sede nesse Município.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.876 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.876/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro da Penha, com sede no

Município de Pitangui, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.876/2010
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Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro da Penha, com

sede no Município de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores do Bairro

da Penha, com sede no Município de Pitangui.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.879 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.879/2010, de autoria do Deput ado Delvito Alves, que declara

de utilidade pública a Associação Mãe Rainha dos Pequenos Produtores Rurais do

Projeto de Assentamento Vanderlei Ribeiro dos Santos, com sede no Município de

Buritis, 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° 4.879/2010

Declara de utilidade pública a Associação Mãe Rainha dos Artesãos e Pequenos

Produtores Rurais do P. A. Vanderli Ribeiro dos Santos, com sede no Município de

Buritis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Mãe Rainha dos Artesãos

e Pequenos Produtores Rurais do P. A. Vanderli Ribeiro dos Santos, com sede no

Município de Buritis.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.882 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.882/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Desenvolvimento Humano,

Profissional e Social – CCDHPS –, com sede no Município de Sabará, 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° 4.882/2010

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Desenvolvimento Humano,

Profissional e Social do Bairro Nossa Senhora de Fátima – CCDHPS –, com sede no

Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Comunitário de

Desenvolvimento Humano, Profissional e Social do Bairro Nossa Senhora de Fátima

– CCDHPS –, com sede no Município de Sabará.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.906 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.906/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária, Beneficente de Pompéu e Cidades

Circunvizinhas, 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° 4.906/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Beneficente de Pompéu e

Cidades Circunvizinhas, com sede no Município de Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária, Beneficente

de Pompéu e Cidades Circunvizinhas, com sede no Município de Pompéu.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.909 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.909/2010, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação Batista Jeová Nissí, com sede 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° 4.909/2010

Declara de utilidade pública a Associação Batista Jeová Nissí, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Batista Jeová Nissí, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.910 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.910/2010, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Vila Bueno, 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° 4.910/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Vila Bueno, 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 do Bairro

Vila Bueno, com sede no Município de Muzambinho.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.912 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.912/2010, de autoria do Deput ado Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública a Ajuda Fraternal São Roberto, 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° 4.912/2010

Declara de utilidade pública a entidade Ajuda Fraternal São Roberto – Afra –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ajuda Fraternal São Roberto

– Afra –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva

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

Correspondência: Ofício nº 20/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº 5.068/2010),

do Presidente do Tribunal de Justiça - Ofício - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.069 a 5.074/2010 - Projeto de

Resolução nº 5.075/2010 - Requerimentos nºs 6.921 a 6.948/2010 - Requerimentos

das Comissões de Direitos Humanos (2), de Participação Popular e de Defesa do

Consumidor e dos Deputados João Leite, Domingos Sávio e Délio Malheiros -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de Cultura, de

Assuntos Municipais, de Política Agropecuária, do Trabalho, de Fiscalização

Financeira e de Saúde e do Deputado Doutor Viana - Questão de ordem - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Vanderlei Miranda, Carlos Pimenta, Doutor Viana

e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão

da Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos:

Requerimentos das Comissões de Direitos Humanos (2), de Participação Popular e

de Defesa do Consumidor e dos Deputados Domingos Sávio, João Leite e Délio

Malheiros; aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - 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 4.066/2009; votação do

Substitutivo nº 2; aprovação; questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião;

prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 955/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 335/2007; votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas;

prejudicialidade das Emendas nºs 1, 2, 3, 5 e 6; votação da Emenda nº 4; aprovação -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 978/2007; aprovação - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.122/2008; apresentação da Emenda nº 1; encerramento



____________________________________________________________________________
1111

da discussão; encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão de

Fiscalização Financeira - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.139/2008;

aprovação com as Emendas nºs 1 a 4 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.333/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo

nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.784/2009; aprovação com a

Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.786/2009; aprovação

com a Emenda nº 2; prejudicialidade da Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.935/2009; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.953/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.182/2010; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.283/2010; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.326/2010;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.543/2010; aprovação -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.613/2010; aprovação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 4.669/2010; aprovação - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.670/2010; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 4.671/2010; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.688/2010; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 4.701/2010; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.706/2010;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.707/2010; aprovação -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.718/2010; aprovação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 4.719/2010; aprovação - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.720/2010; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 4.721/2010; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.736/2010;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.771/2010; requerimento

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação do requerimento - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 5.035/2010; aprovação - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 5.038/2010; apresentação da Emenda nº 1; encerramento da

discussão; encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão de Administração

Pública - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.050/2010; aprovação com a

Emenda nº 1 - Inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda

à Constituição - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso
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do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Requerimento do Deputado Almir Paraca;

deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho

Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé

Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
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OFÍCIO Nº 20/2010

- O Ofício nº 20/2010, do Presidente do Tribunal de Justiça, e o Projeto de Lei nº

5.068/2010 foram publicados na edição do dia 8/12/2010.

- O ofício do Presidente do Tribunal de Justiça de 2/12/2010 foi publicado na edição

do dia 8/12/2010.

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 5.069/2010

Declara de utilidade pública o Hospital São Sebastião, com sede no Município de

Santo Antônio do Amparo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Sebastião, com sede no

Município de Santo Antônio do Amparo.

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

Sala das Reuniões, 7 de dezembro 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: O Hospital São Sebastião, com sede no Município de Santo Antônio do

Amparo, é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em outubro de 2009.

Tem como finalidade primordial prestar serviços de caráter assistencial e de saúde.

Encontra-se devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos

de Bom Sucesso e, conforme atesta o Prefeito Municipal de Santo Antônio do

Amparo, funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas idôneas

e não remuneradas.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.070/2010
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Declara de utilidade pública a Sociedade Lavrense de Proteção aos Animais, com

sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Lavrense de Proteção aos

Animais, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Sociedade Lavrense de Proteção aos Animais, com sede no

Município de Lavras, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada nesse

Município em julho de 1990 e tem como finalidade primordial proporcionar assistência

e proteção a todos os animais abandonados e também aos pertencentes a pessoas

carentes. A referida entidade encontra-se devidamente registrada no Cartório de

Registro de Títulos e Documentos de Lavras, e conforme atesta o Presidente da

Câmara Municipal de Lavras funciona há mais de 1 (um) ano e sua diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.071/2010

Dispõe sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC – por telefone e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O fornecedor que disponibiliza sistema telefônico ou eletrônico de

atendimento ao consumidor fica obrigado a informar ao usuário do serviço, no início

da ligação, a previsão do tempo de espera para atendimento.

Parágrafo único - O tempo de espera a que se refere o “caput” deste artigo não

poderá exceder um minuto.

Art. 2º - O disposto nesta lei não se aplica aos serviços regulados pelo poder

público federal.
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Art. 3º - O descumprimento do comando previsto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades constantes nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de

1990.

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

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: O atendimento por meio dos SACs já se tornou objeto de troça e

regularmente é abordado nos quadros de humor veiculados pela televisão brasileira e

também pelos meios eletrônicos, em face da total inobservância dos padrões

mínimos de respeito ao consumidor.

Esse estado de coisas, a propósito, tem motivado a formulação, em todo o País, de

propostas similares ao projeto em análise, culminando com o acolhimento da ideia

pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão vinculado ao

Ministério da Justiça, que colheu sugestões, em todo o Brasil, para a regulamentação

dos serviços.

Nesse contexto, veio a ser editado o Decreto Federal nº 6.523, de 31/7/2008,

fixando normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - feito por

telefone, para proteger o consumidor das práticas abusivas ou ilegais impostas pelos

fornecedores.

Ocorre que o mencionado decreto disciplinou apenas e exclusivamente os serviços

regulados pelo poder público federal, entre eles o fornecimento de energia elétrica, a

telefonia, os serviços bancários, entre outros. Remanescem, portanto, sem nenhum

regulamento, os demais serviços, prestados especialmente pelas organizações

privadas, que também exaurem o consumidor quando este necessita obter

informações ou mesmo promover a rescisão de algum contrato.

A defesa do consumidor encontra-se entre os direitos e as garantias fundamentais

conferidas ao cidadão brasileiro pela Constituição da República, sendo certo que a

edição do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC - teve, exatamente, o

propósito de tornar mais harmônicas as relações entre os fornecedores e os

consumidores. Essa harmonia, no entanto, deixa a desejar quanto ao aspecto do

direito à informação.
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O CDC erigiu a transparência como princípio norteador das relações de consumo,

procurando garantir, em vários dos seus dispositivos, o direito à informação adequada

e clara sobre os diferentes produtos e serviços, conforme se verifica, especialmente,

na norma constante no art. 6º, III, do diploma em comento.

A matéria em tela encontra-se inserida na Constituição da República entre aquelas

cuja competência para legislar é concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal (art. 24, V, VII).

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.725/2008, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.072/2010

Dispõe sobre a inclusão dos profissionais das áreas de fisioterapia e de terapia

ocupacional no programa Saúde em Casa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os profissionais das áreas de fisioterapia e de terapia ocupacional passam

a integrar o programa Saúde em Casa.

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

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: O programa Saúde em Casa constitui um novo modelo de atenção à

saúde o qual visa a ampliar a cobertura assistencial à população e a possibilitar uma

maior aproximação dos profissionais de saúde da realidade das famílias mineiras.

A inclusão desses profissionais no PSF possibilitará a incorporação de um saber

específico que poderá ser compartilhado com os demais profissionais integrantes das

equipes multiprofissionais, possibilitando a realização de ações básicas de prevenção

de incapacidades e de ações de reabilitação, ressocialização e integração social de

pessoas com alguma incapacidade instalada, o que, com certeza, terá grande

impacto sobre a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos e da própria família.

Temos a convicção de que contaremos com o apoio dos nobres pares para a
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aprovação da matéria que ora apresentamos, pelos grandes benefícios que tal

medida trará para a saúde da população brasileira.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Cecília

Ferramenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 251/2007, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 5.073/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim São Lucas,

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 do Bairro

Jardim São Lucas, com sede no Município de Muzambinho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2010.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Jardim São Lucas, entidade sem fins lucrativos que

tem por finalidade promover atividades sociais, culturais, desportivas, de lazer e de

proteção ao meio ambiente, melhorando a qualidade de vida e a convivência entre os

moradores da sua área de abrangência.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção quanto a religião, cor,

sexo e condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.074/2010
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- O Projeto de Lei nº 5.074/2010, da Mesa da Assembleia, foi publicado na edição

do dia 8/12/2010.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.075/2010

- O Projeto de Resolução nº 5.075/2010, da Mesa da Assembleia, foi publicado na

edição do dia 8/12/2010.

REQUERIMENTOS

- Os Requerimentos nºs 6.921 a 6.928/2010, do Deputado Doutor Viana,

6.929/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 6.930 a 6.948/2010, da Comissão de

Participação Popular, foram publicados na edição de 8/12/2010.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos (2), de Participação Popular e de Defesa do Consumidor e dos Deputados

João Leite, Domingos Sávio e Délio Malheiros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

de Cultura, de Assuntos Municipais, de Política Agropecuária, do Trabalho, de

Fiscalização Financeira e de Saúde e do Deputado Doutor Viana.

Questão de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, agradeço o deferimento. Quero falar de

um expediente criado pela Constituição Estadual. Nesta Casa, a discussão sempre é

oportuna, pois temos de debater exaustivamente todos os projetos e dar oportunidade

para odos exporem seu pensamento. Ao final, dar-se-á a quem de direito o louvor da

aprovação. No caso em pauta, quero dizer da nossa satisfação com a aprovação da

Lei Delegada nº 4.999/2010 encaminhada a esta Casa. Ela permitirá ao Governador

do Estado, em tempo hábil, já que a posse se dará em 1º de janeiro, fazer as

modificações estruturais no governo, preparando o Estado para o próximo mandato.

O debate se esquivou às vezes, chegando ao ponto de dizerem que estávamos

abrindo mão de nossos direitos e prerrogativas. Quero ratificar minha posição desde

o início. Se podemos aprovar uma lei delegada, temos que saber a quem e por quê.

No pedido do governo, estava caracterizado o prazo e a necessidade premente. Tão

somente a lei delegada já foi objeto de muito debate e propositura de emendas, e se

tivéssemos de apreciar o projeto original, talvez não tivéssemos tempo. Além disso, o
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pedido é constitucional. A lei delegada está embasada na nossa Constituição, o

Governador solicitou que a apreciássemos porque tem consideração com esta Casa,

responsabilidade com Minas Gerais e um grau de identificação com o povo mineiro.

Mais uma vez, parabenizo esta Casa e todos que, ao nosso lado, deram ao

Governador Anastasia o direito de, por meio de lei delegada, reestruturar o Estado,

deixando-o pronto para caminhar de forma organizada e veloz. Quatro anos parece

muito tempo, mas esse mandato mal serve para administrar o planejamento. No

primeiro ano, recebe-se o Orçamento do governo anterior. Nesse caso, ele receberá

de um governo dele, mas certamente promoverá alterações significativas, porque,

como governo, terá mais tempo de governar com seu propósito. Esse Orçamento

talvez ainda não seja a cara do Governador Anastasia, porque foi herdado do

governo Aécio, mas agora ele estará no comando e, é claro, ainda vai fazer

adaptações. Além disso, ele quer um Estado de resultados, e resultados se obtêm

com modificações estruturais. De minha parte, tenho certeza - por isso quero ser

cobrado por quem de direito - de que todas as modificações propostas pelo

Governador por meio da lei delegada, que aprovamos, serão objeto de aplauso e de

significativa inspiração para que possamos crescer, organizar o Estado e fazer mais

para todo o povo mineiro. Por fim, tivemos a oportunidade de discutir hoje, nesta

Casa, o projeto Ficha Limpa, que, por falta de quórum, acabou não sendo submetido

à votação final. No interior se diz que “pau que dá em Chico dá em Francisco” e vice-

versa. Assim, como esta é uma Casa plural, de discussão, como afirmei

anteriormente, quero dizer que a lei tem de ser ampla, geral e irrestrita. Se alguns

podem fazer algo errado e entrar no governo, porque, em cargos inferiores aos dos

primeiro e segundo escalões... Quer dizer, se aqueles que erraram não podem

ocupar o primeiro escalão, os outros também não o podem. Ratificando, na roça se

diz que “pau que dá em Chico dá em Francisco”, e eu gostaria de manifestar o meu

sentimento a respeito dessa questão. Obrigado, Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

servidores e servidoras da Casa, profissionais da imprensa, público que nos
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acompanha das galerias, de casa, de seu ambiente de trabalho ou pela TV

Assembleia, boa tarde.

Dois assuntos me trazem a esta tribuna. O primeiro é um comunicado à Presidência

e à imprensa em geral pelo qual nós, Deputados da Bancada do PMDB,

manifestamos nossa posição contrária à aprovação do Projeto de Lei no 4.130/2009,

que trata da Taxa de Proteção Ambiental. Não somos contra a proteção ambiental,

mas, sim, contra penalizar-se ainda mais o já penalizado povo brasileiro,

especialmente o mineiro, que, como todos sabemos, já arca com uma carga tributária

absurda. Ora, a criação de uma taxa como essa, ainda que em um primeiro momento

pareça ser de valor insignificante, vem para pesar mais sobre os ombros do

contribuinte, e a Bancada do PMDB se posiciona contra isso. Indo mais além, por que

não nos preocupamos em discutir nesta Casa uma forma de penalizar, por meio de

taxação, não o contribuinte, mas o produtor do grande lixo? Por exemplo, o fabricante

de PET, quem fabrica ou envasa o PET, este, sim, deveria ser penalizado sem o

direito de repassar ao consumidor o custo do lixo que ele joga no meio ambiente. Por

que não penalizar, sem que possam repassar o custo ao consumidor, as indústrias

automobilísticas, que produzem os automóveis, que, como sabemos, são movidos a

combustíveis fósseis, poluentes no mais alto grau? O pior é que o Presidente Lula

deixa o governo sem dar importância a uma mudança no processo do combustível,

como a do híbrido, com o uso da energia elétrica.

Não temos projetos com esse objetivo, nessa área. A grande discussão do

momento é que o mundo está voltando sua engenharia e inteligência para o

desenvolvimento de projetos híbridos, principalmente os que envolvem o carro

movido a energia elétrica. Há tantas empresas e indústrias produtoras de poluentes

que podem ser penalizadas que não é certo penalizar o consumidor com uma taxa de

R$0,10 ou R$0,08 no combustível e no gás de Minas Gerais. Companheiro Deputado

Getúlio Neiva, é inadmissível que concordemos com isso. Tenho aqui um comunicado

assinado pela Bancada do PMDB, em que somos veementemente contra a

aprovação do Projeto de Lei nº 4.130/2009, que trata da Taxa de Proteção Ambiental.

De certa forma, esse projeto é incoerente, pois tem como proposta repassar o que for

auferido pelos agricultores, que são os que também contribuem para a degradação
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do meio ambiente. Com respeito aos que trabalham dentro da lei, sabemos que eles

são os grandes contribuintes para a degradação do meio ambiente. Ou seja, isso

seria o mesmo que dar uma festa para o carrasco.

Sr. Presidente, outro assunto que me traz à tribuna é a insatisfação das Bancadas

estadual e federal do PMDB e da diretoria estadual do PMDB. Como Líder da

Bancada estadual, nesta Casa, em nome dela e do Partido digo que há uma

insatisfação no PMDB pelo tratamento que a Presidente eleita Dilma Rousseff está

dando a Minas Gerais. Tenho números das eleições de 2002, 2006 e 2010.

Em 2002, o Presidente Lula, no 1º turno, obteve 53,01% dos votos em Minas

Gerais; no 2º turno, por via da contribuição efetiva do PMDB, obteve 66,45% contra

33,55% de Serra. Em 2006, o Presidente Lula alcançou no Estado 50,80% dos votos

e, no 2º turno, 65,19% contra 34,81% de Geraldo Alckmin. Mais uma vez, obteve um

crescimento fantástico. Desculpem-me, farei uma correção: a contribuição efetiva

para esse crescimento foi obtida na eleição de 2006, em que foi decisiva a

participação do PMDB.

Na eleição de 2010, no 1º turno, em Minas Gerais, Dilma Rousseff teve 46,98%,

pois tivemos o chamado efeito Marina. Na verdade, ela foi a grande vencedora no

Estado: de forma geral, obteve em torno de 20% dos votos. No 2º turno, a Presidente

eleita saiu de Minas Gerais com 58,45% dos votos, contra 41,55% de José Serra. Ou

seja, Minas, mais uma vez, deu uma contribuição decisiva para a eleição de Dilma

Rousseff. Ela esteve aqui, fez de Minas Gerais o Estado onde mais buscou consolidar

os seus votos e resgatar sua mineiridade. Como diz nosso companheiro, amigo, ex-

Governador de Minas e Deputado Federal eleito Newton Cardoso: “Até ‘uai’ ela

estava falando, de tantas vezes que veio a Minas”. Ela tomou gosto novamente pelo

pão de queijo, de tanto que veio aqui.

Agora, ao compor seu Ministério, ela está fazendo o “paulistério”. O PMDB já teve

sete Ministros no governo - Minas Gerais contribuiu com dois -, e até agora não

houve nenhuma indicação ou sinalização de que teremos algum Ministro no próximo

governo, Deputado Getúlio Neiva. Com essa cobrança, não estamos defendendo

interesses próprios, mas interesses de Minas Gerais. A Presidente eleita Dilma

Rousseff virou as costas para Minas Gerais depois da eleição. Temos apenas
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supostos nomes que poderão compor o ministério. Até no próprio PT não há ninguém

de Minas confirmado, mas nomes de pessoas que poderão vir a ocupar ministérios.

Não podemos ficar de braços cruzados diante de uma situação como essa, com um

tratamento desigual, diria até desrespeitoso por parte da Presidente eleita Dilma

Rousseff, considerando o carinho do Estado para com ela e a votação que lhe deu.

Minas Gerais está ficando sem representação em Brasília.

Certamente concederei um aparte ao meu nobre colega Deputado Getúlio Neiva,

mas espero que o que está sendo dito nesta tribuna ecoe nos palácios de Brasília. E

vai ecoar, porque também temos vozes na bancada federal, que já se têm levantado

contra essa postura de ingratidão da Presidente eleita Dilma Rousseff para com

Minas Gerais, especialmente para com o PMDB.

Deputado Getúlio Neiva, isso só nos deixa mais à vontade para sermos empurrados

para a base do governo contra quem ela disputou a eleição. Sinceramente e sem

nenhum constrangimento, acredito que não teríamos dificuldade alguma em fazermos

essa migração, uma vez que não estamos sendo reconhecidos, estamos sendo

ignorados e desprezados no processo de composição do governo.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Caro Deputado Vanderlei Miranda, nosso

grande Líder, considero que a palavra “republicano” foi muito usada na nossa

Assembleia pelo próprio PT, e hoje percebemos que a Dilma não está querendo nada

de republicano. Ela não está querendo saber dessas coisas. Ficamos preocupados

porque a mulher do Celso Daniel pode ocupar Ministério, mas ninguém de Minas

Gerais pode ocupar ministério. Por que? Não diria Ministro do PMDB, mas Ministro de

Minas Gerais. Por que o Patrus até agora não foi levado ao ministério? Por que

ninguém de Minas foi convidado para o ministério? Mais uma vez, querem fazer o que

condenei em 2007 e em 2008, da tribuna desta Casa: manter São Paulo mandando

no Brasil? O “paulistério” predominará mais uma vez? Concordo com V. Exa. e acho

que o PMDB está com uma postura correta. V. Exa., como nosso Líder, tem posto

isso de forma muito forte. Não tenho nenhuma preocupação com relação à posição

que assumi desde o primeiro dia de mandato nesta Casa. Apoiei o Governador Aécio

Neves e estou apoiando o Governador Anastasia. Tenho independência suficiente

para fazer isso. No entanto não podemos entender por que o PMDB de Minas, assim
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como o PMDB do Brasil, pode ajudar na eleição de um Presidente da República que

não está nem aí para Minas Gerais. Realmente faço minhas as palavras de V. Exa.

O Deputado Vanderlei Miranda* - Deputado Getúlio Neiva, outra coisa a considerar

é que é sabido de todos e reconhecido pela maioria que o governo do Presidente

Lula, até aqui, tem um alto índice de aprovação, assim como teve o governo do Aécio

Neves em Minas Gerais. Mas sabemos que isso não é resultado de uma pessoa

sozinha, mas de um grupo de pessoas que cooperam para o sucesso ou o fracasso

de um projeto. Se o projeto é vitorioso, todos hão de concordar - senão todos, grande

parte. O projeto do Presidente Lula é vitorioso, com mais de 80% de aprovação.

Temos de lembrar que o fato de sete ministérios estarem com o PMDB significava

que 56% da economia do País estava sendo administrada por Ministros do PMDB. Se

este governo tem dado certo, 53% da parcela atribuída ao seu sucesso está

relacionada à boa gestão dos Ministros do PMDB durante o governo Lula. Portanto,

acredito que o PMDB tem com o que contribuir, aliás - como V. Exa. disse -, não

apenas o PMDB. É inadmissível que um nome como o de Patrus Ananias, até este

momento, esteja completamente esquecido. Não se fala nele. Trata-se de um homem

com uma grande vocação para o social, que realizou um trabalho direcionado para a

questão social com um ministério com pouquíssimas pessoas, e certamente ele não

reclamava disso. Apenas 1.500 pessoas compõem o ministério do qual até então ele

estava à frente, para atender de 50 a 60 milhões de pessoas, principalmente por meio

do Bolsa-Família. Como um nome como esse está, neste momento, esquecido pelo

próprio PT? Estou falando em nome do PMDB, fazendo a defesa desse partido.

Queremos, sim, participar de um governo que ajudamos a eleger. Isso é legítimo. Não

estamos pedindo que criem espaço para acomodação, estamos exigindo a abertura

de espaço para quem ajudou, o que foi decisivo, no processo de eleição de Dilma

Rousseff. Posso dizer, Deputado Getúlio Neiva, que, se o PMDB não tivesse sido

parceiro, a Dilma Rousseff não estaria eleita. É sabido por todos que o lado para

onde o PMDB pendesse sairia vitorioso. Portanto temos uma parcela de

responsabilidade muito grande na eleição da Presidente. Contribuímos para isso e

não admitimos que Minas Gerais fique à margem desse processo. Tínhamos dois

Ministros no governo Lula e queremos continuar com eles. Não queremos mais do
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que já tínhamos, queremos apenas continuar com os dois Ministérios. A partir de

agora, vamos sistematicamente, em todas as oportunidades que tivermos, cobrar

desta tribuna que a Presidente eleita, Dilma Rousseff, repense nas suas ações e

decisões e não faça o que está fazendo com o PMDB. Afinal de contas, ela precisará

do partido que ajudou a elegê-la para governar. Se ela continuar com as costas

viradas - como até então está - para o PMDB de Minas Gerais, que tem uma das

bancadas mais respeitadas do Congresso Nacional, esse partido, que ajudou a elegê-

la e que tem sido a base de sustentação, poderá ser um complicador para ela.

Acredito que ela não vai querer isso. Portanto, deixo esse registro e a nossa

manifestação. Espero que essa situação mude e que, em breve, tenhamos a notícia

de que Minas Gerais foi lembrada depois das eleições. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

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

Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados

presentes, imprensa que cobre os trabalhos do Legislativo, povo do meu Estado, boa

tarde. Gostaria, Sr. Presidente, de tecer alguns comentários sobre uma das maiores

universidades do nosso país, a Unimontes. Antes, porém, gostaria de registrar a

minha indignação com o que assisti hoje na mídia. Há uns 10 dias um jovem de 19

anos estava numa via pública trajando a camisa do Cruzeiro. Esse jovem foi

barbaramente espancado até a morte, no meio da rua, por torcedores do Atlético.

Aqui não faço nenhuma conotação sobre um time ou outro, mas sobre o fato em si.

Esse fato chocou o Brasil, e as imagens mostrando a barbaridade que se pratica hoje

no País estão rodando o mundo. O Brasil, daqui a três anos e alguns meses, sediará

a Copa do Mundo e será a sede das Olimpíadas, e esse episódio mostra que muita

coisa ainda precisa ser feita. Esperamos que a Polícia Civil, a Polícia Militar e o

governo, até mesmo pelo bom nome de Minas Gerais, das famílias e das pessoas

que gostam de futebol, que vão ao campo, que torcem e que têm a coragem de vestir

a camisa do seu time, elucidem, esclareçam esse fato para que os responsáveis não

fiquem impunes. Temos visto pela TV muitos crimes ficarem impunes. Há poucos
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dias, em São Paulo, um jovem foi agredido por um grupo de rapazes, alguns deles de

classe média alta, em plena rua. O rapaz, por questões sexuais, foi barbaramente

agredido. Nosso país está caminhando para isso. A violência está se tornando uma

coisa banal. O pior de tudo é que essa violência está sendo mostrada à sociedade

brasileira, às nossas crianças e aos nossos jovens, por meio das câmeras do “Big

Brother” do mundo. Elas filmam essas ações e as colocam na mídia, na imprensa.

Hoje ouvi, até mesmo como advertência por parte do jornalista, que veríamos cenas

pesadas e graves. Isso mostra claramente o que está acontecendo. Não que

queiramos que a mídia não transmita e não mostre as barbaridades, mas acredito

que a violência está caminhando para uma situação quase insustentável. É preciso

que se faça alguma coisa. Faz-se necessário punir os criminosos, essas pessoas

que, mesmo sabendo que estão sendo filmadas - parece até que gostam de se exibir

- , continuam as agressões. O jovem está caído no meio da rua, agonizando, vem um

sujeito, pega uma placa de trânsito e o agride; outro vem com uma barra de ferro e

agride a cabeça desse jovem, que morre no local. Repito: essas imagens estão

correndo pelo Brasil e por todo o mundo. Isso nos causa grande preocupação. A

segurança pública tem de ser amplamente discutida. Tenho certeza de que não se

combate tamanha criminalidade aumentando o aparato da polícia. Não será com fuzis

de grosso calibre, com armamentos de precisão, caríssimos, que se combaterá o

crime. Não será dessa forma. Não será com tanques nem blindados. Acredito que

temos de combater a criminalidade no País com duas ações importantes. A primeira é

o País investir em educação. Não me canso de dizer que, se não tivermos condições

de investir na educação básica, elementar dos nossos filhos, dos jovens, que são

presas fáceis nas mãos de criminosos e de narcotraficantes, não conseguiremos

banir a criminalidade do nosso país. É preciso implementar ações na área social,

oferecer emprego à população, à juventude, dar condições a esses jovens de se

sentirem gente e saberem que a sociedade será uma extensão da sua casa, do seu

lar. Se não promovermos ações sociais, investimentos na geração de emprego e

renda, não conseguiremos o grande objetivo. O nosso Governador Antonio Anastasia

está de parabéns.

Talvez a grande virtude de seu mandato seja o investimento no emprego e na renda
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de Minas Gerais, para que o Estado seja o maior celeiro de empregos com o maior

número de carteiras assinadas, com a maior atenção ao primeiro emprego do jovem

de 16 anos. É bonito ver um governante fazer opção pela geração de emprego e

renda.

Temos também uma das melhores polícias. Retornei de Montes Claros e vi, na

semana passada, a presença de policiais militares quase em toda esquina. Não sei

se isso é devido ao final de ano, mas vi dois, três ou quatro policiais militares. O Cel.

Franklin, que comanda a regional da Polícia Militar, está fazendo um trabalho

primoroso, e isso tem origem em suas raízes: nasceu no Norte de Minas, em Montes

Claros, e está preparado porque conhece bastante a segurança pública dessa cidade.

A sensação que temos é que Montes Claros é uma cidade tranquila, onde se pode ir

a um teatro ou “show” à noite e até mesmo a barzinhos, que a polícia estará sempre

presente. Vemos contraste entre o policiamento de Montes Claros e o de Belo

Horizonte. Não que a polícia de Belo Horizonte seja ineficiente, mas devemos ser

eficientes na procura do que está ocorrendo. O que vi e viram milhares de pessoas

coloca o País em situação lastimável. Nossa Capital, com esse ar interiorano, onde

se diz respirar segurança, viu o que aconteceu.

Fica o meu alerta para que fatos iguais não venham a acontecer e, caso

aconteçam, que a punição aos bárbaros matadores do jovem de 19 anos, que fugiram

da polícia, seja exemplar e imediata. Não adianta responder daqui a um ou dois

meses, porém imediatamente, para que os criminosos sejam punidos.

Gostaria, Sr. Presidente, de dirigir-me ao novo Reitor da Unimontes, Prof. João

Canela, médico egresso da Unimontes, formado em Montes Claros, que ocupou a

vaga do Prof. Paulo César e que, durante oito anos, fez uma verdadeira revolução

dentro dessa Universidade. O Prof. Paulo César deixou a Unimontes depois de dois

mandatos e reitorados de quatro anos, com números expressivos. Tenho orgulho de

dizer que a Unimontes hoje é, sem dúvida alguma, uma das melhores universidades

deste país. Uma universidade que passa por dificuldades e que não tem os recursos

da USP, mas que realmente presta trabalho. Uma universidade que já formou 43 mil

profissionais médicos, dentistas e advogados que se radicaram em Montes Claros e

em cidades-polos. São mais de 27 cursos que a Unimontes oferece. São 45 anos de
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história dessa universidade. Temos o hospital universitário, o único hospital com

atendimento genuinamente pelo SUS de Montes Claros. Não se atendem planos de

saúde, não se atendem pacientes particulares, apenas os 100% provenientes do

SUS. Além disso, possui um dos melhores cursos de medicina do País. O médico

formado pela Unimontes com certeza absoluta encontrará as portas abertas e

certamente não terá dificuldades na aprovação da residência médica.

Trata-se de uma universidade com 45% de seu corpo docente com título de mestre

e doutor. E todos os que ali lecionam, que trabalham, tiveram oportunidade de se

aperfeiçoar, de cursar o mestrado ou doutorado por meio também de recursos

públicos, da própria Unimontes. Hoje há câmpus universitários em várias cidades do

Noroeste de Minas, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, assim como em várias

cidades do Norte de Minas, que oferecem uma gama de cursos superiores. Essa é a

Unimontes, que, há pouco mais de 20 anos, tornou-se pública, uma universidade

gratuita, bem sedimentada, bem formada, bem administrada pelo Prof. Paulo César,

que ontem deixou a reitoria. Faço aqui a homenagem do Poder legislativo, este Poder

que contribuiu para que a Universidade de Montes Claros se tornasse uma

universidade estadual, o que ocorreu por meio de emenda de parlamentares - dos

Deputados Milton Cruz, Carlos Pereira -, por ocasião da votação ocorrida há 20 anos.

Ficam aqui os nossos cumprimentos ao Prof. Paulo César e nossos votos de um bom

trabalho ao Prof. João Canela, egresso da Unimontes, junto à Profa. Ivete, que

obtiveram 65% dos votos da comunidade universitária. Tenho certeza absoluta de

que serão quatro anos de ética, trabalho, avanço, conquistas, para a nossa

Unimontes. Só espero que a Universidade do Estado de Minas Gerais siga esse

caminho, consolide-se; aliás está se consolidando, o governo tem investido, mas

precisa ainda percorrer um longo caminho para se ter a estabilidade, a estrutura que

hoje tem a Unimontes.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado a V. Exa. Quero

parabenizá-lo e também fazer coro com as palavras de V. Exa., quando alude à figura

extraordinária desse grande Reitor e professor, o nosso caríssimo amigo Prof. Paulo

César. Realmente assiste razão a V. Exa. Durante oito anos ele plantou o respeito, a

dignidade, a educação de qualidade absoluta na Unimontes. Com ele tenho grande
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contato, desde o tempo em que permanecia aqui, na área de ciência e tecnologia,

junto a ações do governo. Com certeza, pela sua experiência e pelo seu amor

extraordinário à educação, ele fez da Unimontes uma grande instituição, hoje uma

referência nacional. No momento de sua saída, de sua despedida, quero também

consignar uma força de serviço inigualável a essa figura extraordinária, do Prof. Paulo

César. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Carlos Pimenta* - Muito obrigado pelo aparte, Deputado. Gostaria de

terminar o meu pronunciamento exaltando esta grande universidade, a Universidade

Estadual de Montes Claros, a nossa Unimontes, os seus funcionários, sejam eles

serventuários, professores, que estão hoje ajudando na grande transformação da

instituição. Espero, sinceramente, que alguns avanços aconteçam no governo

Anastasia - e acontecerão. Devemos ter atenção muito grande quanto aos

serventuários, que, por trabalharem com afinco, com dedicação e amor, precisam de

melhores salários, assim também como os professores. Essa é a bandeira que

teremos. Aliás, as modificações já começaram, e vamos continuar nesse caminho.

Temos de evitar que os professores que se aperfeiçoam, que cursam mestrado ou

doutorado não sejam computados por outras universidade. É muito difícil quando se

vê um professor formado, que cursou o mestrado ou doutorado com recursos

públicos, muitas vezes não resistir a convites de outras universidades, ou seja,

formam-se pela Unimontes e vão trabalhar em outras universidades, muitas delas

particulares. Creio que isso é quase um crime, convites feitos dessa forma. Porém

todos eles estão firmes na Unimontes, com a qual têm um compromisso.

Então, em nome do Poder Legislativo, em meu nome particular, como ex-aluno da

Unimontes, formado no curso de Medicina em 1979, ficam as nossas congratulações

com o Prof. Paulo César e nossos votos de sucesso ao Prof. João Canela, novo

Reitor da Universidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

imprensa, funcionários da Casa, público que nos assiste das galerias e pela TV

Assembleia, boa tarde.
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Ao iniciar meu pronunciamento, faço coro às palavras do Deputado Carlos Pimenta

e torno-as minhas em relação aos elogios ao Prof. Drumond, que deixou a nossa

Unimontes, e ao Prof. João dos Reis Canela, que é médico, colega de turma deste

Deputado. Formei-me também na Unimontes, tive esse privilégio. Entre tantos

brilhantes colegas, destaca-se João dos Reis Canela, hoje Reitor da Unimontes em

Montes Claros. Parabéns e muito êxito na gestão da reitoria daquela instituição.

Registro, também, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, minhas

congratulações e felicitações à Sra. Vanessa Guimarães, Secretária de Educação,

pelo brilhante trabalho desenvolvido e realizado nessa Secretaria nos dois mandatos

do nosso ex-Governador Aécio Neves, hoje eleito Senador da República. Felicito-a

pelo brilhantismo do seu trabalho, pelas realizações, pelo carinho com que sempre

recebeu principalmente a todos nós, Deputados desta Casa, e, dentro do possível,

atendendo as nossas reivindicações.

Nenhuma escola estadual que necessitava de melhorias, no decorrer do seu

período de trabalho à frente da sua Secretaria, ficou de fora sem ser atendida.

Empenhou-se ainda, e muito, pela manutenção dos ônibus, pelo atendimento ao

transporte escolar com segurança, pela dinâmica no trabalho de conduzir as reformas

que se faziam necessárias e que tanto beneficiaram o setor educacional mineiro.

Assim, parabenizo-a pelo trabalho eficiente e eficaz à frente da Secretaria de

Educação de Minas Gerais.

Podemos citar especialmente, mais uma vez, a liderança de Minas na 6ª edição da

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Nossos alunos venceram

pela quarta vez consecutiva a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas

Públicas, superando outros Estados, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. O

nosso Estado é campeão de medalhas no País, com 780 estudantes premiados, pois,

dessas 780 medalhas conquistadas, 509 são da rede estadual, com 65 de ouro, 147

de prata e 297 de bronze. O destaque do Estado também está entre as escolas

premiadas, visto que, das 249 selecionadas no Brasil, Minas Gerais possui 53 na

lista, sendo 45 da rede estadual de ensino.

Além de parabenizar o trabalho da Secretária Vanessa Guimarães, considero que o

contexto de sua administração se reflete no desempenho das Superintendências
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Regionais de Ensino, das escolas estaduais e, consequentemente, do corpo docente

e discente.

Podemos ainda citar avaliação de Minas no Proalfa 2010, que revelou excepcional

crescimento nos índices de alfabetização das crianças de 8 anos de idade na rede

pública de ensino. O Proalfa 2010 mostrou que 86,2% das crianças do 3º ano do

ensino fundamental nas escolas estaduais de nosso Estado alcançaram o mais alto

padrão de desempenho de leitura e escrita. A taxa de crescimento do nível

recomendado de alfabetização foi de 13,6 pontos percentuais em relação ao ano

passado. Em 2009, 72,6% dos alunos estavam nesse nível. A proficiência média dos

alunos no Estado também cresceu significativamente, passando de 551,6 em 2009,

para 589,8 em 2010. Vale lembrar que para estar no nível recomendado de

alfabetização, a criança deve alcançar, no mínimo, 500 pontos na escala de

proficiência. O Proalfa 2010 apontou também significativa redução no percentual das

crianças que não sabem ler. As taxas de alunos que estavam nos níveis de

desempenho baixo e intermediário nas escolas da rede pública estadual caíram de

11,9% para 5,4%; e de 15,5% para 8,5%, respectivamente, em 2009 e 2010.

Segundo o dicionário Aurélio, proficiência significa qualidade do proficiente,

competência, aptidão e conhecedor. Gostaria, de forma especial, destacar que a taxa

de proficiência da Superintendência Regional de Ensino - SRE - da minha querida

regional de Curvelo atingiu a variação média de 610,6. Curvelo teve o maior índice de

participação no Estado: 95%. Na taxa de variação de 2006 - 2010, a SRE de Curvelo

assim destacou-se: 1º lugar com maior taxa de crescimento SRE com relação a ela

mesma; e 2º lugar com maior taxa de crescimento em relação ao Estado.

Percebemos que o envolvimento, a determinação de todos os profissionais, o querer,

a aceitação, a vontade de cada um na busca da melhoria da aprendizagem dos

alunos propiciou esse crescimento.

Já no resultado do desempenho do Proalfa, a variação de proficiência média por

SRE 2009-2010 ficou assim: 1º e 2º lugares na rede estadual: regional de Curvelo.

Comparação entre proficiência média da SRE e Estado 2010 nas rede estadual - 3º

ano do ensino fundamental: proficiência do Estado: 589,8; proficiência da SRE de

Curvelo: 610,6.
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Rede Municipal - 3º ano do Ensino Fundamental: proficiência da rede municipal do

Estado: 536,6; proficiência média da SRE de Curvelo: 566,4.

Como Deputado Estadual majoritário na minha região Central de Minas, orgulho-me

e sinto-me realmente honrado em poder comemorar essa grande conquista da

regional de educação de Curvelo, que engloba os Municípios de Augusto de Lima,

Buenópolis, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Joaquim Felício, Lassance,

Morro da Garça, Presidente Juscelino, Santo Hipólito e Três Marias. Quero

parabenizar o excelente trabalho realizado pelas Sras. Marli Rodrigues Silva,

Supervisora Regional de Educação; Leila Helena de Freitas Menezes, Diretora

Educacional; Dilcéia Dayrell Sampaio, Diretora da SRE de Curvelo; pelos professores

das escolas estaduais dos citados Municípios; pelos diretores e auxiliares de

educação. Enfim, todos aqueles que contribuíram para essa excepcional conquista

para a nossa região, engrandecendo o nosso querido Estado de Minas Gerais e, o

mais importante, constituindo um futuro melhor para os nossos alunos e a educação

mineira.

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

Viana. Gostaria de parabenizá-lo pela sua mensagem e ressaltar que ela é muito

justa e que, por essa razão, deverá ficar gravado nos anais da Casa esse trabalho

desenvolvido pela nossa Secretária Vanessa Guimarães Pinto. Tenho uma

convivência muito íntima com ela e posso afirmar que sempre está buscando os

interesses da nossa região sul mineira. Como V. Exa. disse, há oito anos estamos

nesse trabalho árduo, e a Secretária Vanessa, como é profunda conhecedora de todo

o processo da educação, fez com que juntos pudéssemos virar uma página bonita da

educação do nosso Estado em todos os setores.

Aliás, ela, como grande educadora e profunda conhecedora de toda a problemática,

conseguiu dar fomento a todas as superintendências. Quero falar ainda da minha

Pouso Alegre, de Itajubá e Caxambu e de todas as superintendências do nosso Sul

de Minas, como também Poços de Caldas e Varginha. Ela sempre esteve muito

presente, participando ativamente da educação no Estado.

Gostaria de estender, com a devida vênia de V. Exa., os agradecimentos e as

homenagens ao Subsecretário Dr. Gilberto Rezende, que cuida de toda a rede física,
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da liberação das nossas escolas e das planilhas, juntamente com a nossa Secretária.

Formou-se uma grande equipe. Toda equipe fazendo com que a educação de Minas

pudesse galgar o primeiro lugar do País, em todas as médias e pontos importantes

para o ensino público de Minas Gerais. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Doutor Viana - Exatamente. Quando falamos da Secretária, estamos

nos referindo a toda a sua equipe, ao Secretário Adjunto João Filocre e a todos os

demais. Se fôssemos citar todos, haveria um extenso número de grandes educadores

que prestam esse serviço coordenado pela nossa Secretária Vanessa Guimarães.

Somente com educação de qualidade, transformamos sonhos em realidade, em

grandes realizações e despertamos as mentes de nossos jovens para ideais de

cidadania, de progresso e de futuro promissor. Ficamos felizes em poder, nesta

tribuna, homenagear a Secretaria de Educação pelo grande trabalho exercido nestes

oito anos.

Quero ainda destacar o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido - vou-me

reservar o direito de distinguir uma escola entre todas as escolas do Estado de Minas

Gerais -, mas, antes, envio o meu abraço e cumprimento todos e todas as

Superintendentes do nosso Estado, bem como as Diretoras das escolas estaduais.

Destaco o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela Escola Estadual

Professor João Fernandino Júnior, localizada em Sete Lagoas. Atualmente, essa

Escola conta com mais de 1.500 alunos do ensino fundamental e médio, com alto

índice de alunos aprovados em universidades federais e particulares, Enem e cursos

técnicos, o que mostra que essas escolas estaduais vêm progredindo e melhorando o

seu nível de ensino e a sua área pedagógica para os novos alunos. O índice de

evasão nessa Escola é praticamente inexistente, chegando ao ponto de não poderem

atender à demanda de vagas, pois a procura é grande e há um limite para essas

vagas. A Escola Estadual Professor João Fernandino Júnior é referência em Minas

Gerais, com vários alunos se destacando nos mais variados segmentos, como, por

exemplo, a aluna Esmeralda de Jesus, campeã mundial de atletismo; Fernanda

Carolina Moreira, 1º lugar no Estado de Minas Gerais no projeto Viva Feliz sem

Drogas; Marina de Cássia Mendes, premiada em concurso de redação, e mais 15

alunos classificados na Olímpiada de Matemática. São aproximadamente 800 troféus
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oriundos de campeonatos de futsal, handebol e vôlei, disputados na comunidade de

Sete Lagoas e fora dela.

É por isso que venho pessoalmente parabenizar a Diretora Vera Lúcia Gabriela

Fraga, os Vice-Diretores Roni Magalhães e Maria Helena Diniz Lima e todos os

componentes dessa bela Escola pela brilhante administração e trabalho, oferecendo

ensino de qualidade nos turnos da manhã, tarde e noite e sendo exemplo de ensino

na cidade de Sete Lagoas, na região e em todo o nosso Estado.

Termino cumprimentando o meu colega de turma, médico formado há 35 anos na

Unimontes, o Dr. João dos Reis Canela, Reitor dessa Universidade. Que o divino

Espírito Santo o ilumine e cada vez mais o cubra de bênçãos e graças para que faça,

como tenho certeza que fará, uma grande administração à frente da Unimontes nos

próximos anos, como seu Reitor.

Eram essas as minhas considerações na tarde de hoje.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente José Henrique, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, sinto que me é oportuno, neste instante, relembrar o pronunciamento feito

aqui pelo Deputado Vanderlei Miranda, nosso Líder da Bancada do PMDB, no qual

ele mostra, de forma clara, a participação do nosso Partido no governo do Presidente

Lula e na campanha da Ministra Dilma, hoje Presidente da República. E uma

lembrança perpassa na minha memória: a de quando, ao longo da campanha,

notamos a tentativa forte da Dilma de se mostrar mineira. É de Minas, nasceu em

Belo Horizonte, é de Minas, é mineira, ou seja, sempre tentando demonstrar que é

mineira.

Lamentavelmente, logo após a eleição, parece que ela só se lembrou do Carlos

Drummond de Andrade. Minas não há mais; não quer saber de Minas. Ministério virou

“paulistério”, uma vez que São Paulo continua dominando as intenções daqueles

partidos políticos cuja sede também é em São Paulo. Uma coisa horrorosa, esquisita.

Por que a sede de todos os partidos brasileiros é em São Paulo? Por que as

atenções de todos os políticos se voltam para as lideranças de São Paulo? Por que

Minas não existe mais? Minas não tem mais valores? Onde estão os grandes

mineiros do passado que ajudaram a construir esta pátria? Será que está
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acontecendo alguma coisa diferente? Falávamos isso com o Presidente do nosso

Partido ainda na reunião de ontem. Por que a bancada mineira está tão quietinha?

Por que o PMDB de Minas está tão pouco açodado na busca do espaço que é de

direito do PMDB, já que conquistou a Presidência da República ajudando a eleger

Dilma Rousseff?

Coloco-me com muita tranquilidade em relação a esse assunto. Quero aqui

hipotecar solidariedade ao Líder do nosso Partido, ao Líder da nossa Bancada, nosso

querido Deputado Vanderlei Miranda, quando ele reflete e coloca os números das

eleições passadas, 2002, 2006 e 2010, em que Minas respondeu e deu o suporte

para eleger os Presidentes da República. Em três eleições consecutivas, tiveram

vitórias expressivas em Minas Gerais. No entanto, na montagem do ministério, Minas

não pode estar; na montagem do ministério, só se pode ter paulista. Será que isso é

porque, na relação de doadores da campanha, só tem paulista? Ou será que há um

outro objetivo nessa demonstração de falta de carinho com Minas Gerais e,

sobretudo, de falta de respeito com as lideranças expressivas que Minas possui, tanto

na área política quanto na área técnica? Lembro-me de ter feito uma intervenção, no

pronunciamento do Deputado Vanderlei Miranda, em que perguntava por que Patrus

ainda não foi chamado. Ele tem todo o direito. Por que outros líderes de partidos de

Minas Gerais não voltaram aos ministérios? Já foram sete do PMDB, então por que

há essa ojeriza? Será que isso está acontecendo porque se vislumbra que, em 2014,

Aécio Neves poderá ser candidato a Presidente da República e seria preciso, então,

destruir Minas com a antecedência de quatro anos? Será que se vislumbra que Minas

Gerais não continuará aceitando que São Paulo mande no Brasil? Sr. Presidente,

será por isso que Minas não está tendo o respeito da equipe montada pela Presidente

Dilma Rousseff? Essa situação me preocupa, pois foram três eleições consecutivas

em que Minas Gerais deu a vitória ao Lula, ao Lula e à Dilma. Foram três eleições

consecutivas.

À medida que analisamos, no primeiro mandato, Lula teve sérios problemas. Ele só

conseguiu se firmar quando convocou o PMDB para ajudá-lo a governar. A

governabilidade de Lula dependeu do PMDB. A governabilidade de Dilma vai

depender do PMDB. Será que Minas não tem expressões no PMDB? Será que não
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tem expressões nos outros partidos? Preocupa-me isso, Sr. Presidente.

Esta intervenção é só para dizer que nossa Presidente deve não apenas lembrar-se

do poeta que dizia que Minas não é mais; é preciso lembrar que ela forçou a barra em

comícios, falou de sua mineiridade. Está na hora, Presidente Dilma, de provar que é

mineira convocando os mineiros competentes que temos. Muito 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

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso de suas atribuições, e tendo em vista que a Comissão de

Meio Ambiente emitiu parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.130/2009 em reunião no

último dia 30 de novembro, torna sem efeito despacho proferido na reunião ordinária

realizada em 1º/12/2010, no requerimento sem número do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, solicitando o envio do referido projeto à comissão seguinte a que foi

distribuído, em virtude de perda de prazo da Comissão de Meio Ambiente, e

determina o arquivamento do referido requerimento.

Mesa da Assembleia, 7 de dezembro de 2010.

José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Leitura de Comunicações

- As comunicações apresentadas pelas Comissões de Transporte, de Cultura, de

Assuntos Municipais, de Política Agropecuária, do Trabalho, de Fiscalização

Financeira e de Saúde foram publicadas na edição anterior.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita

à Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG providências quanto às denúncias

sobre possíveis agressões praticadas por policiais contra cidadãos de Belo Horizonte.

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 da Comissão de Direitos Humanos em que solicita aos Srs. Luiz

Fernando Alves, membro da Associação dos Defensores e Amigos do Serra Negra,

Fábio Alves dos Santos, professor do Serviço de Assistência Judiciária da PUC

Minas, Vinícius Marcus Nonato da Silva, membro da Comissão de Direitos Humanos

da OAB-MG, e Eduardo Nascimento, Assessor de Meio Ambiente da Fetaemg,

providências quanto às violações de direitos humanos decorrentes da implantação do

Parque Estadual da Serra Negra, no Município de Itamarandiba. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que solicita ao Prefeito

Municipal de Araçuaí informações sobre a situação da implantação do Centro Viva

Vida no Município. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita às empresas

Webjet, Avianca e Total Cargas informações sobre a falta de equipamentos nas

aeronaves para pouso em condições de baixa visibilidade e sobre a possibilidade de

dotar as aeronaves com o equipamento exigido para o pouso. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Domingos Sávio em que solicita ao Ministro de Estado

dos Transportes cópia do contrato de concessão da malha ferroviária celebrado com

a Ferrovia Centro Atlântica S.A. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento do Deputado João Leite em que solicita que o Projeto de Lei nº

4.516/2010 seja distribuído à Comissão de Segurança Pública para parecer. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita que o Projeto de Lei nº

4.130/2009 seja distribuído à Comissão de Defesa do Consumidor, para parecer. Em
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votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Proposta

de Emenda à Constituição nº 54/2009, os Projetos de Resolução nºs 4.004/2009 e

4.999/2010, o Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 e os Projetos de Lei nºs

965/2007, 2.428/2008, 3.218, 3.391, 3.399, 3.616, 3.666, 3.725, 3.777, 3.783, 3.785,

3.787, 3.791, 3.857, 3.963, 4.032, 4.036, 4.037, 4.047, 4.071, 4.085, 4.086 e

4.102/2009, 4.137, 4.138, 4.145, 4.146, 4.222, 4.223, 4.255, 4.257, 4.413, 4.462,

4.489, 4.513 e 4.917/2010, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje pela

manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - 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.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.066/2009, do Deputado Arlen Santiago,

que dispõe sobre a criação, a ampliação e o desmembramento de parques florestais

e dá outras providências - matéria equivalente a código, art. 193. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma

do Substitutivo nº 2, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento

e que ocupem seus lugares. A Presidência informa que terá computada a presença,
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para efeito de quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu

voto.

Questões de Ordem

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, antes que se proceda a verificação,

solicito-lhe que faça a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Ademir Lucas que

estávamos em processo de votação. Faremos a verificação. Caso não haja quórum,

faremos a recomposição de quórum. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e solicita aos Deputados que permaneçam em seus

lugares. A Presidência vai iniciar o processo de verificação.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, solicito a suspensão da

reunião para entendimento.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 3 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 Dalmo Ribeiro Silva) - Estão reabertos os nossos

trabalhos.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, retiro meu pedido de verificação de

votação.

O Sr. Presidente - Com a retirada do pedido de verificação, está aprovado o

Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 4.066/2009. Com a aprovação do Substitutivo nº

2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 4.066/2009 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Meio Ambiente.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 955/2007, do

Deputado Vanderlei Jangrossi, que dispõe sobre a Política Pública Estadual de

Prevenção e Combate à Dengue. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionaliadade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a

palavra, para discutir, o Deputado Sargento Rodrigues, que ainda dispõe de
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32min50s para seu pronunciamento. Na sua ausência, não há outros oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 955/2007 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 335/2007, do Deputado Arlen

Santiago, que dispõe sobre a Política Estadual de Arquivos. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 6, que apresenta.

A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 4, da Comissão de Justiça, ficando

prejudicadas as Emendas nºs 1, 2, 3, 5 e 6. 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. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam

prejudicadas as Emendas nºs 1, 2, 3, 5 e 6. Em votação, a Emenda nº 4. 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

335/2007 na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 4. À Comissão de Cultura.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 978/2007, do Deputado Jayro Lessa,

que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento psicológico

e social junto às famílias e vítimas de acidentes naturais, calamidades e eventos de

grande proporção. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto.

As Comissões de Segurança Pública 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 se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.122/2008, do Deputado Walter Tosta,

que altera o art. 7º da Lei nº 16.513, de 21/12/2006. 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
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Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda nº 1, que foi publicada na edição do dia 8/12/2010.

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

Sávio Souza Cruz, que recebeu o nº 1, e, nos termos do § 2º do art. 188 do

Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização

Financeira, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.139/2008, do Deputado Rômulo

Veneroso, que dispõe sobre a instituição de comissão de transição pelo candidato

eleito para o cargo de Governador do Estado 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 Administração Pública opina pela aprovação do projeto

com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão

de Justiça, e com as Emendas nºs 3 e 4, que apresenta. 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. Em votação, as Emendas nºs 1 a 4. 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 2.139/2008 com

as Emendas nºs 1 a 4. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.333/2008, do Deputado Padre João,

que institui a Política Estadual de Apoio ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à

Comercialização e à Transformação da Macaúba - Pró-Macaúba. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Política

Agropecuária, ficando prejudicado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio
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Ambiente. 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 2.333/2008 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de

Política Agropecuária.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.784/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 3.784/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.786/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 2, que apresenta, e pela rejeição da

Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. 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. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação

da Emenda nº 2, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 3.786/2009 com a Emenda nº 2. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.935/2009, do Deputado José
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Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto

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 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.953/2009, do Deputado José

Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto

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 3.953/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.182/2010, do Deputado Délio Malheiros, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Conquista 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.283/2010, do Deputado Zezé

Perrella, que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 14.601, de 23/1/2003,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté 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.
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As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.326/2010, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.543/2010, do Deputado Lafayette de

Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.613/2010, do Deputado Marcus

Pestana, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG - a fazer reverter ao Município de Morro do Pilar 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.669/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim 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.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.670/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.671/2010, do Governador do Estado,

que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 18.568, de 9/12/2009, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que

especifica, e dá outras providências. 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 4.671/2010 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.688/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.701/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Boa Esperança 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. (-
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Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.706/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro do Melo 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.707/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.718/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pequi 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.719/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campanário 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.720/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paineiras o imóvel que
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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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.721/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.736/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.771/2010, do Governador do Estado,

que institui, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, o Programa de

Residência Jurídica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

solicitando o adiamento da discussão do projeto. 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 5.035/2010, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a prorrogação da redução de jornada de trabalho prevista no art. 8º

da Lei nº 18.710, de 7/1/2010. 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. 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 Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.038/2010, do Tribunal de Justiça,

que dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos ocupantes dos

cargos que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração

Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda nº 1, que foi publicada na edição do dia 8/12/2010.

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

Padre João, que recebeu o nº 1, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento

Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública,

para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.050/2010, da Mesa da Assembleia,

que autoriza o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais -

Iplemg - a alienar o imóvel que especifica e o Estado de Minas Gerais a adquiri-lo

para utilização pela Assembleia Legislativa. 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 5.050/2010 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que persiste a inexistência de

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há

número regimental para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Domingos Sávio solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno
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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 - Muito obrigado, Sr. Presidente José Henrique.

Saúdo V. Exa., as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados, os amigos da TV

Assembleia e das galerias e todos que estão acompanhando mais uma reunião

ordinária. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a esta Casa a votação dos

projetos que aqui apresentamos na manhã de hoje, assim como agora, de doação de

imóveis ao Município de Itajubá. São vários projetos que, certamente, após merecer a

sanção do Governador, causarão um grande avanço em muitos setores da educação,

da saúde, particularmente com a construção de escola e ginásio para Itajubá. Trata-

se de uma área enorme de propriedade do Estado de Minas Gerais. Há longo tempo,

postulamos, ao governo e à Seplag, que esses imóveis, já desmembrados, após a lei

passem a pertencer ao patrimônio do Município. Estou muito feliz nesse primeiro

momento, no 1º turno da aprovação de sete proposições distintas para várias áreas

do desenvolvimento de Itajubá. Felicito o Prefeito Dr. Jorge, a Câmara Municipal e

todos que têm aguardado ansiosamente a aprovação, em 1º turno, desse projeto por

parte da Assembleia Legislativa. Certamente, na próxima semana, os projetos

estarão aqui para merecer o 2º turno e, consequentemente, a sanção do Governador

do Estado.

Sr. Presidente, venho também à tribuna para manifestar a nossa enorme satisfação

e o agradecimento do Sul de Minas. Tenho orgulho e honra de ter contribuído para o

desenvolvimento de nosso Estado. O projeto de lei para instituir a política dos

arranjos produtivos locais, do qual tivemos a honra de ser autor, nasceu nesta

Assembleia Legislativa. Lembro-me perfeitamente de que, no primeiro ano do

governo Aécio Neves, iniciamos uma longa discussão. À época, o Secretário Brumer

tinha grande pensamento para buscar e localizar, nas variadas regiões do Estado de

Minas Gerais, as que tinham identidade na geração de emprego e renda.

Entendíamos que era necessária a participação do Estado. Então trabalhamos

muito na busca de políticas públicas para o desenvolvimento de cada região

Apresentamos nesta Assembleia um dos projetos mais importantes, aprovado e
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sancionado, que hoje garante o desenvolvimento da nossa região. Refiro-me ao

nosso Arranjo Produtivo Local - APL. Com isso, conseguimos diferenciar o

desenvolvimento do Estado em várias regiões com os setores calçadista, moveleiro,

têxtil, de fogos e tantos outros já integrados nos arranjos produtivos locais. Essa é a

participação do Estado por meio de política pública que garante um projeto

estruturador, oferecendo a todas as regiões e Municípios, que possuem identidade e

buscam nos vários segmentos, geração de emprego e renda. Mais uma vez estamos

galgando êxito por meio do projeto Arranjo Produtivo Local.

Quero agradecer a Subsecretária Marilena Chaves, que tem nos ajudado muito com

os projetos estruturadores, contribuindo para que tomemos, nas mais variadas

regiões do Estado, esse conjunto de medidas que incentiva, garante e incrementa o

desenvolvimento de regiões. Há pouco tempo conseguimos instalar na região Sul

mineira, mais particularmente em Jacutinga, um arranjo produtivo no setor de malhas,

beneficiando não apenas essa cidade, mas também Monte Sião, Ouro Fino, Borda da

Mata, enfim, todo o eixo do setor vestuário, têxtil. Com o lançamento e funcionamento

desse projeto estruturador, do arranjo produtivo daquela região, pudemos sentir a

diferença. Isso contribuiu para que os empresários tenham efetivamente

competitividade. É isso o que o Estado deseja, por isso oferece gestões, linhas de

crédito e condições técnicas de projetos maiores para garantir o desenvolvimento.

Mais uma vez, o Sul de Minas foi beneficiado. Quero agradecer ao Governo do

Estado, ao Governador Anastasia e a nossa Subsecretária Marilena Chaves.

Na próxima sexta-feira, dia 10, haverá também um grande momento do setor de

quartzito, minério predominante na região de São Tomé das Letras, conhecido por

todos nós como pedra são tomé. Aliás desde o início do meu mandato de Deputado,

temos olhado por esse segmento importante para o desenvolvimento da região de

São Tomé das Letras, tão conhecida e respeitada por todos. São Tomé das Letras

possui hoje um polo com 10 Municípios, que envolvem um veio minerário, de

desenvolvimento, com exportação de pedras para vários países, garantindo mais de 3

mil empregos diretos e mais de 7 mil empregos indiretos nos vários Municípios de

nossa região. Quero parabenizar a nossa associação Amist e ao Sindrochas, que

entendeu a nossa proposta desde o primeiro momento. Há um ano, quando fomos
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homenageados pela Amist, manifestamos o desejo de instalar também lá um Arranjo

Produtivo Local, pois a identidade da região, do Município está intimamente garantida

para geração de empregos, projetos e políticas públicas. Durante esse período,

trabalhamos muito. Realizamos várias ações e discussões. Com isso, será aprovada

pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na próxima sexta-feira, às

19h30min, a homologação oficial desse projeto, constituindo o polo do quartzito e

garantindo desenvolvimento não apenas para a região, mas também para Minas e

para o Brasil, que hoje faz parte do eixo minerário de exportação do quartzito,

conhecido por todos.

Sr. Presidente, isso se deve não apenas à gestão das associações, mas também à

extraordinária visão do nosso Governador Anastasia, que determinou à nossa

Secretária Marilena Chaves e à Amist, que faz parte desse conjunto de mineradores,

a construção de uma proposta viável e avançada para os mais variados

enfrentamentos na região.

Sexta-feira, o governo do Estado, por intermédio da Secretária Marilena Chaves,

entregará oficialmente o certificado do APL para essa nova aquisição: o setor

quartzito minerário do Sul de Minas. Faremos isso em Três Corações, que também

faz parte do eixo de São Tomé das Letras. Cidades que fazem parte do pólo do

quartzito do Sul de Minas: Baependi, Carrancas, Caxambu, Conceição do Rio Verde,

Luminárias, São Bento do Abade, São Tomé das Letras, Três Corações, Varginha e

Cruzília. Todos os Municípios ficarão centralizados, garantidos pelo aval do governo,

para a gestão de políticas públicas de empregos e projetos que possam se

desmembrar em novas ações, garantindo assim o desenvolvimento da região. Estou

muito feliz. Em nome da nossa região, o Sul de Minas, quero abraçar todo o governo,

destacando a importância desse projeto.

Sr. Presidente, também não posso deixar de manifestar a nossa satisfação pela

aprovação do nosso projeto na Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator foi o

Deputado Delvito Alves. O projeto estabelece as diretrizes para a formulação de

políticas estaduais de desenvolvimento do setor de petróleo e gás natural no âmbito

do Estado de Minas Gerais.

Quero reputar que esse projeto é um dos mais importantes para a nossa região e
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para o Estado de Minas Gerais, justamente pelo gás natural e pelo setor de Petróleo.

Sabemos que o desenvolvimento do Estado passa por aí. Ressalto que a instalação

do gasoduto na cidade de Jacutinga, que contou com a participação do governo, foi

fruto de um trabalho formidável da nossa Gasmig, junto à Petrobras. Lá instalamos a

nossa Bacia de Jacutinga. O gás vem de Paulínia e é recebido na plataforma de

Jacutinga, no Sul de Minas, seguindo em linha reta para Andradas, com o objetivo de

abastecer o setor cerâmico - diga-se de passagem -, um dos mais respeitados do

Brasil. Hoje Andradas representa o maior setor cerâmico do Brasil, pois houve forte

desenvolvimento de suas indústrias cerâmicas. Aliás, na Assembleia, conseguimos

reduzir a carga tributária do setor cerâmico de 25%, para 18% e 12%. Agora, com a

participação do governo, o gás natural chega de Paulínia ao chão de Minas Gerais,

passando por Andradas e Poços de Caldas, atendendo também todo o setor

industrial na terra do nosso caríssimo Deputado Carlos Mosconi.

Vejo que estamos no caminho certo. Sr. Presidente, esse projeto busca uma

política voltada ao desenvolvimento, especialmente do gás natural. Isso ocorre não

apenas no Sul de Minas, o próprio governo já anunciou esse investimento em outros

cantos de Minas Gerais, onde já temos plataformas para atender as nossas

indústrias. Isso se faz pelo princípio da economicidade e pelo desenvolvimento da

nossa região.

Portanto, considero o projeto APL muito importante. Ao apresentarmos esse projeto

aqui, mostramos a sua importância e o que ele poderia representar para o Estado.

Esse projeto - APL - com pouco tempo de vida já fez com que muitas regiões

garantissem renda, geração de tributos e conhecimentos de áreas tecnológicas,

favorecendo países que têm se espelhado em Minas Gerais na busca da fórmula

para esse projeto extraordinário. Isso quer dizer parceria. O Estado oferece a política

pública e o mecanismo de orientação aos nossos técnicos, proporcionando-lhes toda

oportunidade, quer no setor tributário, quer no setor financeiro, para que caminhem

com suas próprias pernas. Hoje as políticas públicas são ideais e indispensáveis para

a caminhada de um Estado. Graças a Deus, atualmente o nosso Estado tem sua

política pública avançada em decorrência do choque de gestão, iniciado pelo

Professor Anastasia e implantado pelo Governador Aécio. Inauguraremos, com
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certeza, a partir de janeiro, um modelo extraordinário de gestão. Modelo daquele que

tem conhecimento pleno das ações de Minas e de todos os setores, para galgar e

garantir o desenvolvimento e o crescimento de todas as regiões do nosso Estado.

Quero, com certeza, com esses projetos e também com essa política pública para o

gás natural e para o petróleo, oferecer aos Municípios e aos empresários um grande

marco para o desenvolvimento. Muito obrigado. Temos certeza absoluta de que esse

encontro de sexta-feira será a referência para o desenvolvimento do setor de

quartzito, com a consequente geração de empregos.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca 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 Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente, telespectadores da TV Assembleia, gostaria de iniciar o

pronunciamento desta tarde referindo-me a um evento realizado na quinta-feira da

semana passada. Tive a oportunidade de fazer um convite da tribuna, estimulando a

participação de todos os setores da comunidade paracatuense a participarem desse

evento, que foi o fórum do desenvolvimento sustentável local. Um fórum em que se

pretende planejar as bases do desenvolvimento sustentável da cidade de Paracatu

para os próximos 20 anos. O nome do fórum é Paracatu 2030. Estivemos presentes e

fizemos um trabalho de mobilização na cidade, panfletando, convidando lideranças,

estimulando toda a sociedade a se envolver. Com esse processo, consideramos que

o mais importante para a comunidade de Paracatu é o planejamento do

desenvolvimento sustentável local.

Entendemos que uma cidade do porte de Paracatu, com a dinâmica positiva a que

vem assistindo, não pode prescindir de um plano dessa magnitude. É bom dizer - até

reconhecendo a nossa falha - que, quando governamos a cidade de Paracatu,

quando fui Prefeito, naquele período, apesar de muitos planejamentos, de muitas

discussões, de planejamento estratégico, por muitas razões, não conseguimos

consolidar um plano de médio e longo prazo para a cidade. Portanto, em toda a

história de Paracatu, nos mais de 200 anos desde a emancipação do Município, ou

nos mais de 300 anos se considerarmos o início do povoamento, a cidade nunca teve



____________________________________________________________________________
1153

um instrumento como este: um plano e, mais ainda, com essa metodologia, com essa

concepção de desenvolvimento sustentável, que é fundamental, principalmente em

função de a cidade de Paracatu ter, hoje, na base de sua economia, uma forte

presença do setor de mineração, com um impacto muito grande sobre muitas áreas

de serviços, que se irradia por toda a economia local. Duas grandes mineradoras

impactam positivamente a economia local e deixam, em contrapartida, um grande

impacto ambiental.

Sêneca, um grande filósofo grego, tem uma frase muito boa para tratar desse

assunto: “Só há bons ventos para quem sabe para onde quer ir”. No fórum de

desenvolvimento sustentável de Paracatu, fiz um pronunciamento e disse isso, assim

como disse também que a cidade vem atravessando um momento muito bom.

Portanto, ventos positivos sopram sobre a cidade, que vem numa dinâmica muito

positiva, muito forte, com a economia crescendo em vários setores e diversificando-

se. Nós não podemos perder esse momento, essa oportunidade para dirigir, planejar

o desenvolvimento de Paracatu de maneira que alcance o maior número possível de

pessoas e que impacte positivamente sobre a cidade, melhorando a qualidade de

vida também do maior número possível de pessoas. Esse é o verdadeiro

desenvolvimento. Na verdade, desenvolver significa desenvolver pessoas, ampliando

oportunidades, aumentando possibilidades de desenvolvimento, de competências

diversas, múltiplas de cada pessoa, de cada indivíduo, para aí, sim, termos melhoria

de qualidade de vida, disponibilizada para o conjunto da população.

Haverá outros fóruns mais adiante, e aproveitamos para, de novo, chamar a

atenção das lideranças locais para a necessidade de se aproximarem desse esforço,

de levarem sua contribuição e de ajudarem a orientar o desenvolvimento da nossa

querida Paracatu. Foram realizadas no relatório, que ainda está em construção, com

muita clareza, reflexões sobre a relação das mineradoras com a cidade de Paracatu.

Sabemos que a mineração em Paracatu, como em todos os lugares, vai acabar um

dia. Já existe uma frase clássica: “a mineração só dá uma safra”. Em cidades onde a

base da economia tem sido a agropecuária - a primeira e ainda a principal vocação

econômica da cidade de Paracatu é a agropecuária -, falar de safra é muito comum

devido ao perfil de atividade econômica. E o minério, como todos sabemos, só dá
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uma safra.

Para diminuir o impacto do final da atividade minerária no nosso Município, estamos

propondo o fortalecimento da Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu -

Adesp -, que tem uma ampla participação de diversos segmentos da sociedade, que

está circunscrita no campo dos esforços de autonomia, de organização da sociedade

civil e que tem como missão exatamente promover o desenvolvimento sustentável

local. Portanto, ao fortalecer essa Agência, fazemos, de público, uma manifestação

que, aliás, já fizemos no evento e pessoalmente com os Diretores da Kinross, da Rio

Paracatu Mineração, mineradora que explora ouro na cidade de Paracatu, em relação

à necessidade de as duas mineradoras fazerem investimentos de cunho

socioambiental, objetivando fazer justiça ao discurso institucional tanto da Companhia

Mineira de Metais, Mineração Morro Agudo, quanto da Kinross, Rio Paracatu

Mineração. É fundamental que façam investimentos substantivos na Adesp, a fim de

promoverem os estudos adicionais; implantarem o plano de desenvolvimento

sustentável, que nasce desse esforço participativo, democrático de construção

coletiva, de modo a que tenhamos um instrumento à altura do desafio colocado para

a nossa cidade.

Na oportunidade, também discutimos a necessidade de um amplo projeto voltado à

criança e ao adolescente na cidade de Paracatu. Como em todas as cidades grandes,

médias e pequenas do interior, em Paracatu não é diferente. Temos inúmeros

problemas em relação às atividades que deviam cuidar da formação, da orientação

para a vida, para o trabalho, que deviam ser voltadas para crianças e adolescentes;

atividades que possam ser desenvolvidas no turno subsequente ao turno escolar e

contribuir, com atividades esportivas, artísticas, culturais, para garantir a formação

integral dessas crianças. Propusemos, então, que as mineradoras também,

juntamente com a Prefeitura, com a sociedade civil, com o nosso mandato,

financiassem esse projeto. Temos em Paracatu, felizmente, entidades habilitadas,

capacitadas, já premiadas e reconhecidas em nível nacional para desenvolver ações

dessa natureza. Essas entidades, inclusive, disponibilizam esse mesmo serviço não

só em Paracatu como também em outras cidades da região. Isso é muito positivo. O

nosso mandato mesmo está alocando mais de R$300.000,00 no Orçamento de 2010,
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e também parte no de 2011, a fim de auxiliar nesse esforço de construção do projeto.

Estamos também destinando R$100.000,00, como primeiro aporte significativo, à

agência de desenvolvimento local para cuidar desse esforço de coordenar a

implantação do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu.

Nessa mesma linha, Sr. Presidente, gostaríamos de fazer aqui menção ao fato de

que, no dia 5 de dezembro, tivemos a comemoração do Dia da Pastoral da Criança,

que é também o Dia do Voluntário, aqui no Brasil. O que caracteriza a Pastoral da

Criança é exatamente um amplo trabalho de voluntários realizado pelas líderes,

fazendo a diferença na defesa e na promoção da vida de crianças e adolescentes em

todo o território nacional. Na Diocesse de Paracatu, temos uma pastoral da criança

ativa, muito presente em todos os Municípios a ela subordinados, atuando firmemente

na defesa da vida.

Por fim, Sr. Presidente, gostaríamos de fazer menção também a uma possibilidade

já oferecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a doação de parte do

Imposto de Renda - no caso de pessoa física, até 6%; no caso de pessoa jurídica, 1%

do Imposto de Renda devido - aos fundos municipais ou ao Fundo Estadual da

Criança e do Adolescente para financiar projetos de apoio às crianças e aos

adolescentes.

É o último dia para promover essa doação por meio de um depósito nas contas dos

fundos municipais ou do fundo estadual. Será emitido um recibo pelos conselhos

municipais ou pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente -

Cedca -, para que o contribuinte possa, então, declarar no seu imposto de renda essa

destinação para financiar os projetos locais. Isso traz inúmeros benefícios, entre eles

o de aproximar o doador, o contribuinte dos projetos realizados com esses recursos.

Dessa forma, ele poderá acompanhar e fiscalizar a aplicação real, direta e concreta

da doação por ele realizada.

Em Paracatu temos ativo o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. No ano

passado, o movimento foi de aproximadamente R$400.000,00. Já neste ano ainda

não temos o levantamento final. É preciso registrar aqui que empresas, como a

Cemig, fazem um trabalho muito bonito junto a seus funcionários e servidores em prol

dessa doação. A própria Cemig também faz doação para o fundo.
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Sr. Presidente, gostaria de deixar o número da conta do Fundo Municipal da

Infância e da Adolescência: Agência 0380-8, Conta nº 23.579-2. Eu mesmo farei uma

doação na próxima semana e, por isso, gostaria de estimular os nossos pares, os

Deputados e as lideranças em geral a buscarem esse mecanismo de financiamento

de ações para promover a vida, por meio de projetos que busquem garantir uma vida

de qualidade, uma formação integral para crianças e adolescentes em todo o território

nacional.

Fico por aqui, Sr. Presidente, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Desejo que

neste final de ano não nos esqueçamos de fazer mais um gesto de cidadania

destinando uma parcela do imposto de renda, seja de empresas, seja de pessoas

físicas, para os fundos municipais ou para o Fundo Estadual da Criança e do

Adolescente. Muito obrigado.

* - 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 a ordinária de quinta-feira, dia 9, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 8/12/2010.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 43ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/12/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo - Palavras da Deputada

Gláucia Brandão - Leitura de mensagem - Palavras da Sra. Carmen Rocha Dias -

Entrega do certificado de compromisso da campanha “Laço branco” - Palavras do Sr.

Wellington Peres Barbosa - Palavras da Deputada Federal Jô Moraes - Apresentação

artística - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:
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Doutor Viana - Almir Paraca - Duarte Bechir - Gláucia Brandão - Tiago Ulisses - Zé

Maia.

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 Tiago Ulisses, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião ao lançamento da campanha “Laço branco:

homens de Minas pelo fim da violência contra as mulheres”.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa as Exmas. Sras. Deputada Federal

Jô Moraes e Maria Ceres Pimenta Espíndola Castro, Subsecretária de Direitos

Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representando a

Secretária, Ana Lúcia Almeida Gazzola; o Exmo. Sr. Vereador Anselmo José

Domingos, representando a Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,

Vereadora Luzia Ferreira; as Exmas. Sras. Eliana Piola, Coordenadora Estadual da

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social, e Carmen Rocha Dias, Presidente do Conselho Estadual

da Mulher; o Exmo. Sr. Deputado Almir Paraca, representando a Comissão de

Direitos Humanos desta Casa; e a Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, autora do

requerimento que deu origem a esta solenidade.

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.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir ao vídeo “Construindo a cidadania”,

do Conselho Estadual da Mulher.
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- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Deputada Gláucia Brandão

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, meu querido amigo, Vice-Presidente da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, neste ato representando o

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Casa; Exma. Sra. Deputada Federal Jô

Moraes; Exma. Sra. Maria Ceres Pimenta Espíndola Castro, Subsecretária de Direitos

Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social, representando a Secretária Ana

Lúcia Almeida Gazzola; Exmo. Sr. Vereador Anselmo José Domingos, representando

a Vereadora Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Sra.

Eliana Piola, Coordenadora Estadual da Coordenadoria Especial de Políticas para

Mulheres da Secretaria de Desenvolvimento Social; Sra. Carmen Rocha Dias,

Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Exmo. Sr. Deputado Almir Paraca,

representando a Comissão de Direitos Humanos desta Casa; senhoras e senhores;

telespectadores da TV Assembleia, com o passar do tempo, muitas datas

comemorativas costumam perder o significado de sua origem. Fica o dia, mas muitas

pessoas não sabem o motivo daquela escolha. Por exemplo, quem sabe por que o

Dia Internacional da Mulher é universalmente comemorado em 8 de março? Quem

saberia dizer que sua origem foi a revolta de trabalhadoras da indústria têxtil contra

as más condições de trabalho, ocorrida em Nova Iorque, em 8/3/1857?

A partir de 1977, a ONU adotou a data como o Dia Internacional da Mulher. Desde

então até os nossos dias, vitórias foram sendo gradativamente conquistadas pelos

movimentos feministas. As mulheres, passo a passo, foram à luta e começaram a

assumir funções, que, tradicionalmente, estavam reservadas aos homens.

Conquistaram direitos, defenderam posições. Anos de incompreensões foram

vencidos com muita luta, muito esforço, mas, principalmente, com competência para

se fazer ouvir e respeitar. Mas restam muitas batalhas a vencer. Com certeza, uma

das mais urgentes é a luta contra a violência doméstica, em relação à qual ainda há

muito pouco que comemorar. Estatísticas revelam números assombrosos sobre as

agressões contra mulheres, quase sempre praticadas por seus maridos e

companheiros de todas as condições sociais, econômicas e culturais. Dessas

agressões, sabe-se que apenas em torno de 40% são denunciadas às autoridades,
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pois as vítimas temem não apenas por suas vidas, mas também pelas represálias

que seus filhos e familiares possam sofrer.

Marco importante para mudar essa realidade foi a Lei Federal nº 11.340, de

7/8/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. O nome homenageia uma mulher

vítima de graves agressões do marido, durante vários anos, que ficou paraplégica.

Essa lei promoveu mudanças no Código Penal Brasileiro facilitando a punição dos

agressores de mulheres no ambiente doméstico ou familiar e tornou mais rigorosas

as penas para esse tipo de crime.

Hoje estamos aqui para o lançamento da campanha “Laço branco: homens de

Minas pelo fim da violência contra as mulheres”. A campanha é uma promoção da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - e do Conselho Estadual

da Mulher. Tanto o Conselho quanto a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas

para as Mulheres atuam bravamente na conquista e na implementação de políticas

públicas que efetivamente garantam os direitos das mulheres.

Não poderia deixar de destacar o papel da Assembleia Legislativa nessa luta contra

todo e qualquer tipo de discriminação contra a mulher e cuja parceria foi fundamental

para a realização desta reunião. Nossa gratidão à Mesa e a todos os colegas

Deputados que assinaram nosso requerimento. A campanha que hoje aqui está

sendo lançada dirige-se especialmente aos homens, para que se comprometam a

apoiar e a desenvolver ações que visem à promoção da equidade de gênero. A

conquista do apoio masculino é mais um passo importante da caminhada feminina

pela conquista e pelo reconhecimento de seus direitos.

Como parlamentar atenta a questões ligadas à cidadania e aos direitos sociais,

coube-me, em nome da bancada feminina da Assembleia, propor esta reunião

especial para o lançamento da campanha em Minas. Assumo - repito -, em nome de

todas nós, Deputadas, a iniciativa, com muita honra e com grande senso da

responsabilidade social que uma campanha desse tipo representa.

Por que o dia 6 de dezembro? Porque essa é outra data emblemática do

movimento em defesa dos direitos das mulheres. Em 6/12/89, ocorreu um

assassinato coletivo em uma sala de aula da Escola Politécnica de Montreal, no

Canadá. Um rapaz, enfurecido pelo simples fato de não suportar a ideia de mulheres
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estudarem engenharia - curso em que, tradicionalmente, predominavam os homens -,

invadiu a sala, retirou os homens do local e atirou nas alunas presentes, matando 14

delas. A brutalidade do crime assustou a opinião pública canadense e gerou amplo

debate social sobre a questão da desigualdade de gêneros. A indignação com essa

violência resultou no posicionamento de um grupo de homens que decidiram

demonstrar seu repúdio a essa mentalidade. Foi, então, lançada a primeira campanha

“Laço branco”.

Posteriormente, o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher -

Unifem - elegeu o dia 6 de dezembro como o Dia Internacional da Erradicação da

Violência contra a Mulher. O Unifem, em parceria com organizações de mulheres em

vários países, universalizou a campanha que, ao longo dos últimos 20 anos, vem

sendo ampliada com a realização de eventos e a publicação de material informativo.

É para o lançamento da campanha em Minas Gerais que nos reunimos neste

Plenário, neste momento altamente significativo para todos nós. Daqui, esperamos

que os homens presentes saiam com um laço branco, que, mais que um símbolo,

representará o compromisso de cada um com um mundo em que homens e mulheres

não se vejam como oponentes.

É hora de homens e mulheres se unirem e lutarem juntos em prol da dignidade da

pessoa humana, sem distinção de classe, gênero, etnia, cor, crença religiosa ou

partido político. É tempo de compreendermos que, acima de quaisquer diferenças,

somos todos irmãos em Deus e devemos nos amar e nos respeitar como irmãos.

Espero que, nesse Natal, Cristo, que nasceu em Belém, possa nascer também em

nossos corações, a fim de, irmanados no mesmo amor que Ele ensinou, homens e

mulheres se deem as mãos para construírem o mundo com que todos sonham: um

mundo de dignidade, respeito mútuo e justiça. Espero que essa paz esteja em nossos

corações e dirija os nossos passos pelos anos vindouros. Um abraço a todos, muito

obrigada.

Leitura de Mensagem

O locutor - Gostaríamos de proceder a leitura de mensagem enviada pelo Exmo. Sr.

Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, endereçada à Deputada

Gláucia Brandão: “Prezada Deputada, receba os meus cumprimentos pelo
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lançamento ‘Laço branco: homens de Minas pelo fim da violência contra as mulheres’.

Parabenizo-a pela iniciativa e faço votos que a campanha alcance seus objetivos.

Com meu abraço cordial. Márcio Lacerda”.

Palavras da Sra. Carmen Rocha Dias

Boa noite a todas e a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar todas as

pessoas que estão compondo a Mesa, em especial o Deputado Doutor Viana, que

neste ato representa o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, bem como as seguintes autoridades: a nossa

amiga e Deputada Federal Jô Moraes; o Vereador Anselmo José Domingos; a nossa

querida Deputada Gláucia Brandão; a Sra. Maria Ceres Pimenta Espíndola Castro,

Subsecretária de Direitos Humanos; a Sra. Eliana Piola; o Deputado Almir Paraca,

conhecido de tantos anos e parceiro de outras jornadas.

Ao representar, com muita honra, o Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais,

nossas palavras iniciais não poderiam ser outras senão as de agradecimento a esta

Casa Legislativa que sempre nos acolheu apoiando as nossas iniciativas, na união de

esforços em favor da igualdade de direitos entre todas as pessoas. De modo muito

especial, apresentamos nossos agradecimentos e rendemos uma justa homenagem à

Deputada Gláucia Brandão, não só por sua atuação destacada na defesa brilhante e

incansável de temas e questões tão caros a toda a sociedade mineira como também

pela sensibilidade e forma singular de se engajar prontamente na busca de soluções

conjuntas, sempre que a ela recorremos. Muito obrigada, Deputada Gláucia, você é

sempre uma grande parceira. Registramos também os nossos agradecimentos à

equipe de relações públicas desta Casa, que não mediu esforços para a realização,

sem reparos, deste evento; à equipe da Sedese; e às colaboradoras e colaboradores

do CEM cujo trabalho e dedicação tornaram possível a concretização desta

solenidade.

Esta reunião especial, da qual temos a alegria e o privilégio de participar, se

converte em um momento único e de grande importância na trajetória do CEM, rumo

à construção de cidadania para as mulheres. Ao reunir governo e sociedade civil no

exercício do controle social sobre o acesso e a universalização das políticas públicas

para as mulheres, ao longo de seus 27 anos de existência o CEM tem permanecido
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atento e vigilante às demandas e questões próprias de cada momento histórico,

atuando sempre em favor da conquista de direitos para todas as mulheres. Nessa

caminhada em que há avanços significativos a registrar no que tange à conquista e

ao exercício desses direitos, as mulheres, que representam hoje mais de 50% da

população do País, marcam, cada vez mais, sua presença, seja na democracia

representativa - nas Casas Legislativas, no Executivo e no Judiciário -, no mercado

de trabalho e na chefia das famílias, onde essa presença cresce a cada dia. Basta

dizer que aumentou, passando de 25,9%, em 1988, para 34,9% - quase 35% -, em

2008, a chefia de mulheres no País.

Segundo os dados da Ipea-Pnad-2009, no provimento do orçamento familiar, 40%

da renda familiar provém das mulheres. Aliás, no demonstrativo do avanço da

educação apresentado, vê-se que o nível de escolaridade é superior ao dos homens.

Contudo, como já disse muito bem a Deputada Gláucia Brandão, as desigualdades

de origem histórica e cultural, fundamentadas no conceito socialmente construído de

gênero, ainda persistem. A participação política das mulheres nos espaços de poder

e de decisão está longe de ser a que desejamos. A maior escolaridade das mulheres

ainda não se converte, por exemplo, em ascensão a postos de comando nas

empresas, a salários mais elevados, ocupações mais qualificadas e equilíbrio no

desempenho das tarefas domésticas.

Persiste o modelo de homem provedor, mulher cuidadora, na base da divisão

sexual do trabalho, separando o trabalho produtivo do reprodutivo e determinando,

assim, o lugar de homens e mulheres na economia, reproduzindo condições de

desigualdade entre os sexos.

As desigualdades entre homens e mulheres, construídas sobre a base de um

sistema patriarcal ainda vigente, baseiam-se na relação de poder exercido pelos

homens e na subordinação das mulheres em todos os níveis: sexual, procriativo,

trabalhista e afetivo; daí a fragilidade do processo de construção da cidadania pelas

mulheres, comprometido especialmente pela violência sexista instalada no âmbito

das desigualdades e por conta delas.

As manifestações desse fenômeno socialmente construído vão desde pressões

psicológicas, maus-tratos, agressões verbais e físicas até a morte. A violência
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doméstica contra as mulheres deixou de ser questão de âmbito privado para tornar-se

uma questão pública, com reflexos sociais, na desestruturação das famílias, e

econômicos, que têm custos elevados, seja para o sistema público de saúde, seja

para as próprias famílias.

Como tal, a violência passa a ser uma questão de Estado e deve ser enfrentada

com políticas públicas, representando um grande desafio para todas as pessoas e

instituições envolvidas nesse processo, dada a complexidade do fenômeno.

Os avanços representados pela Lei Maria da Penha, aqui já citados, são visíveis e

respondem pelo aumento de denúncias sobre violência sofrida pelas mulheres. As

mulheres passam a ter mais coragem de denunciar. A Central de Atendimento à

Mulher - Ligue 180 - diz que, entre janeiro e setembro deste ano de 2010, foram

registrados 615.791 atendimentos, representando um aumento de 128% na procura

pelo serviço em relação ao mesmo período de 2009. Em quase 70% dos casos, os

filhos presenciam as agressões. Desse total de atendimentos realizados, chamam

atenção os 95.549 relatos de violência, sendo apontados como principais agressores

os maridos, companheiros ou ex-companheiros das vítimas - estou deixando de falar

sobre uma parte porque já foi muito bem abordada pela Deputada Gláucia.

Entretanto, a violência contra as mulheres passou a fazer parte do cotidiano das

pessoas, com presença diária na mídia. Qual de nós não conhece um, dois ou mais

casos de violência doméstica no nosso círculo de relações? Basta perguntar a

qualquer um de nós que tenho certeza de que teremos uma resposta bastante rica,

infelizmente, a propósito. Estaríamos nós diante de um processo de aceitação social

da violência contra as mulheres e da convivência indiferente com esse fenômeno?

Combatê-la, reduzir a sua aceitação social é tarefa de todos: poder público e

sociedade civil, num esforço sinérgico em favor de relações sociais, afetivas e

familiares mais saudáveis e igualitárias. Erradicar a violência requer de cada um de

nós o compromisso permanente e o engajamento efetivo no combate a toda e

qualquer forma de desigualdade e de prática de exclusão; requer a adoção de ações

preventivas alicerçadas no processo educacional e alinhadas ao combate

permanente à impunidade; implica mudança social e cultural que dissemine a

importância de atitudes igualitárias e de um processo solidário de convivência.
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O CEM, ao congregar representantes do poder público e da sociedade civil, ratifica

o seu compromisso e o dever público de contribuir para transformar a sociedade, por

meio de ações que conduzam à mudança de valores, atitudes e princípios. Esta é

uma das razões que nos movem na proposição e no desenvolvimento de uma

campanha como esta do “Laço branco”, que nos tem impulsionado na busca de

parceiros importantes como nossos convidados especiais de hoje, cuja destacada

presença aqui é emblemática, numa demonstração inequívoca de que homens e

mulheres, lado a lado, podem sonhar com uma sociedade desejada e passível de ser

concretizada pela construção permanente de uma cultura de paz.

Somos gratas a todos e a cada um dos homens pelo pronto atendimento ao nosso

chamado. Isso nos engrandece muito. Certamente, todos os homens de Minas Gerais

poderão seguir o exemplo dos que aqui se encontram, manifestando a sua adesão,

registrando o seu compromisso no “site” do Conselho, no espaço especial dedicado à

campanha “Laço branco”, e levando essa mobilização a todos os Municípios mineiros.

Minas Gerais são muitas, muitas realidades. São 853 Municípios que esperam de

nós esse exemplo, que, com certeza, será replicado por toda Minas Gerais.

Certamente, juntos deixaremos nossas pegadas nessa caminhada, como parte da

história que é de toda a gente das Minas Gerais. Muito obrigada.

Entrega do Certificado de Compromisso da Campanha “Laço branco”

O locutor - Neste instante, será entregue o certificado de compromisso da

campanha “Laço branco: homens de Minas pelo fim da violência contra as mulheres”

a cidadãos que aqui representam os diversos segmentos da sociedade mineira,

comprometidos com o fim da violência contra as mulheres. O certificado contém os

seguintes dizeres: “O Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais certifica que os

cidadãos aqui presentes, em reunião especial da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, realizada em 6 de dezembro de 2010, aderiram publicamente à campanha

‘Laço branco: homens de Minas pelo fim da violência contra as mulheres’,

comprometendo-se a levar em frente ações que visem a erradicar a violência contra a

mulher e promover a igualdade de direitos e oportunidades entre todas as pessoas”.

Assim, convidamos a se posicionarem no local indicado pelo cerimonial para

receberem o certificado: o Sr. Francisco de Assis Santiago, Presidente do América
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Futebol Clube; o Sr. Alexandre Mendes Tuté, Presidente da Torcida Máfia Azul do

Cruzeiro Esporte Clube; Dr. Aloísio Andrade, representante da Associação Comercial

de Minas - ACMinas; Vereador Anselmo José Domingos, Secretário-Geral da Câmara

Municipal de Belo Horizonte; Sr. Antônio Machado de Carvalho, professor de

Sociologia da Faculdade de Educação da UFMG; Sr. Breno César Batista, do Instituto

Yara Tupynambá; Sr. Bruno Soares de Castilho, Assessor de Relações Institucionais,

Responsabilidade Social e Comunicação Interna da Gerdau; Sr. Vitório Tamaso Neto,

Mestre da Loja Rosacruz Vila Rica; Sr. Celso Magalhães Pinto, Diretor do Conselho

de Criminologia e Política Criminal do Estado de Minas Gerais; Cel. Cícero Nunes

Moreira, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Para fazer a entrega dos

certificados, convidamos o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia

Legislativa.

- Procede-se à entrega dos certificados.

O locutor - Convidamos a se posicionarem no local indicado pelo cerimonial para

receberem o certificado: Srs. Cris do Morro, coordenador do Projeto Vozes do Morro;

Daniel Diniz Nepomuceno, Vice-Presidente do Clube Atlético Mineiro; Douglerson

Santos, Diretor-Presidente da Sociedade Eunice Weaver, mantenedora da Pupileira

Ernani Agrícola; Emílcio José Lacerda Vilaça, Presidente do Conselho Estadual dos

Direitos Humanos; Fabiano Freitas, Diretor Executivo da Record Minas; Felipe Willer,

Presidente do Conselho Estadual do Idoso, da Secretaria de Desenvolvimento Social

- Sedese -; Dr. Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, Juiz Titular da 39ª Vara do

Trabalho de Belo Horizonte; Sr. Francisco Viana, coordenador da Rede de Atenção à

Mulher; Frei Cláudio van Balen, da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo; e Sr.

Heleno de Abreu Oliveira, servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais.

Para entregar os certificados, convidamos a Sra. Maria Ceres Pimenta Espíndola

Castro, Subsecretária de Direitos Humanos, representando a Secretária de

Desenvolvimento Social, Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola.

- Procede-se à entrega dos certificados.

O locutor - Convidamos a se posicionarem no local indicado pelo cerimonial para

receberem o certificado: Dr. Hiram Edmilson Ferreira, da Secretaria de
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Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Srs. Hiran Leite Ferreira, Agente

Penitenciário e representante da Associação Comunitária Noivas do Cordeiro; Jorge

Helt, Diretor-Presidente do Instituto Cultural Boa Esperança; José Geraldo Mendes,

líder comunitário; Rogério de Araújo Souza, Conselheiro do Conselho Estadual dos

Direitos das Pessoas com Deficiência; José Rodrigues Machado, Diretor do Centro

Público de Promoção do Trabalho - CPPT -, da Sedese; Prof. Juarez Guimarães de

Abreu, especialista em educação profissional; Dr. Juarez Moraes de Azevedo, Juiz da

Vara Criminal e da Vara da Infância e da Juventude de Nova Lima; Dr. Jurandir

Persichini, Diretor Industrial da Imprensa Oficial de Minas Gerais; Sr. Luís Cláudio da

Silva Chaves, Presidente da OAB - Seção Minas Gerais. Para fazer a entrega dos

certificados, convidamos a Deputada Federal Jô Moraes.

- Procede-se à entrega dos certificados.

O locutor - Convidamos a se posicionarem no local indicado pelo cerimonial para

receberem o certificado: Srs. Marcelo Lara, Coordenador do Projeto Vita Vida, do

Servas; Marciano Menezes da Cunha, do Conselho Estadual da Mulher, da Sedese;

Marco Aurélio da Silva Rosa, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;

Dr. Mauro Ângelo Defeo, Coordenador do Centro Risoleta Neves de Atendimento, da

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres; Dr. Paulo Roberto

Souza, ex-Delegado de Polícia e membro do Conselho de Criminologia e Política

Criminal do Estado de Minas Gerais; Pedro Mário Ribeiro, Diretor de Formação e

Comunicação da Fetaemg; Pedro Parizzi, assessor parlamentar da Fiemg; Pedro

Paulo Cava, produtor e gestor cultural; Raimundo Nonato de Deus, Presidente da

Torcida Avacoelhada, do América Futebol Clube; Ramon Cardinali de Fernandes,

aluno do 8º período de Psicologia da PUC Minas. Para entregar os certificados,

convidamos a Sra. Carmen Rocha Dias, Presidente do Conselho Estadual da Mulher.

- Procede-se à entrega dos certificados.

O locutor - Convidamos a se posicionarem no local indicado pelo cerimonial para

receberem o certificado: Ramon Lopes, Mestre Negoativo do Conjunto Berimbrown;

Reinaldo Portanova, Juiz da 3ª Vara de Família de Belo Horizonte; Ricardo Laborne

Mattiolli, campeão recordista e mundial de natação, condecorado Atleta do Século;

Thiago Armani Mateus, Gerente de Qualidade e Meio Ambiente da Geologia e
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Sondagens S.A. - Geosol -; Roberto Augusto Pereira, Presidente da Torcida

Galoucura, do Clube Atlético Mineiro; Robson Figueiredo, Diretor-Ouvidor do Cruzeiro

Esporte Clube; Rogério Fernandes, Presidente da Força Sindical; Ronaldo Antônio

Pereira da Silva, do Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - Conepir -;

Samir Rachid Lauar, da Secretaria de Agricultura; Samuelito Mares, do Sindicato dos

Jornalistas Profissionais de Minas Gerais; Wilson Valdez, Vice-Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção; Podé Nastácia, integrante

do grupo Tia Nastácia. Para entregar os certificados, chamamos a Sra. Eliana Piola,

Coordenadora Estadual da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para

Mulheres.

- Procede-se à entrega dos certificados.

O locutor - Convidamos a se posicionarem no local indicado pelo cerimonial para

receberem o certificado: Sebastião de Oliveira Mariano, Vice-Presidente da

Associação de Futebol Feminino de Minas Gerais; Sérgio Bruno Zech Coelho,

Presidente do Minas Tênis Clube; Thiago Henrique dos Santos Carvalho, Presidente

da União Nacional do Grêmio Estudantil - Seção Minas Gerais; Tom Nascimento,

cantor; Tomáz de Aquino Resende, Procurador de Justiça e coordenador do Centro

de Apoio Operacional das Promotorias de Tutela de Fundações e Entidades de

Interesse Social; Luciano Correa Gonçalves, representando Túlio Ottoni, Diretor de

Jornalismo da Rede Minas; Vinícius Lopes Martins, Defensor Público do Núcleo de

Defesa dos Direitos da Mulher de Betim - Nudem -, representante da Defensoria

Pública de Minas Gerais; Vítor Diniz Campelo de Oliveira, aluno da Escola Estadual

Governador Mílton Campos, o Estadual Central; Waldemar Araújo, Presidente do

Sest-Senat; Frederico Pimenta, representando o Sr. Waldir Salvador,

Superintendente da Associação Mineira dos Municípios - AMM -; Wellington Peres

Barbosa, Chefe de Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família;

Deputado Estadual Doutor Viana; Deputado Estadual Almir Paraca. Para fazer a

entrega dos certificados, com muita honra e muita alegria, convidamos a Deputada

Gláucia Brandão.

- Procede-se à entrega dos certificados.

Palavras do Sr. Wellington Peres Barbosa
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Boa noite a todos. Cumprimento os homens que se encontram neste Plenário, na

pessoa do Deputado Doutor Viana; e também as mulheres que aqui se encontram, na

pessoa da nossa Deputada Jô Moraes. Vou direto ao assunto: planejei contar a

história do Canadá, mas ela já foi contada; planejei falar da inovação da Lei Maria da

Penha, mas também já falaram dela. O que me resta dizer? Estou aqui para dirigir-me

aos homens presentes e aos telespectadores da TV Assembleia em todo o Estado de

Minas Gerais e no Brasil. Então me dirijo a todos os homens. O que eu penso, o que

os homens pensam e querem é a preocupação de todos. É preciso que nós, homens,

façamos o mesmo que os homens da cidade de Montreal, no Canadá, fizeram:

indignaram-se com a violência contra a mulher. A violência física não é a única

violência contra a mulher, há muitas outras formas. É preciso um combate, mas um

combate verdadeiro, não apenas de palavras, mas de ações e atitudes. Devemos

promover o equilíbrio de gênero. É um absurdo um país como o Brasil precisar de

políticas que combatam a violência contra a mulher. Na verdade, essa violência não

deveria existir; não deveria existir essa disputa de gênero. É preciso trabalhar muito,

muito, incansavelmente. Pretendemos no futuro não precisar de uma política que

defenda ou equilibre essa questão de gênero. Precisamos nos conscientizar de que

fomos gerados por uma mulher. Todos nós temos mãe. Não há como não ter uma

mãe. Pode-se até não ter pai, mas mãe todos têm. É engraçado, mas é a verdade.

Portanto, neste momento, peço a todos os homens que se indignem com essa

situação; indignem-se com essa diferença; indignem-se com o policial que não trata

essa questão com respeito e carinho; indignem-se com os agentes públicos, seja do

Ministério Público, seja do Judiciário, que lutam para não aplicar essa lei. Isso é um

absurdo. Precisamos nos indignar contra o empresário, contra o empregador, por não

querer reconhecer o direito à estabilidade, por não facultar - aliás, facultar não,

deveria ser uma obrigação - o direito às mulheres de acesso à creche. Repito: isso é

um absurdo.

Falo aos meus colegas: temos de nos indignar com essa violência. Temos de lutar

para combatê-la. A Polícia Civil criou um plantão de 24 horas de atendimento à

mulher aqui. Belo Horizonte é a única Capital, e Minas é o único Estado que atende a

queixas de violência doméstica nas 24 horas. Se me permitem, quero referir-me ao
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Cel. Cícero, que muito tem lutado e criado programas contra a violência doméstica

desde que era Comandante do 34º Batalhão; as Nossas Delegadas, Dra. Margareth,

Chefe da Divisão da Mulher, e Dra. Silvana, que não está mais conosco, mas nos

ajuda na Superintendência, as quais contribuíram com a especialização dos policiais

para o atendimento dessas ocorrências. Isso é o mínimo. Eu não sabia que um

plantão daria tantas ocorrências como esse, ou seja, a violência estava encoberta,

velada. A violência aumentou? Não, temos números reais. A mulher acredita mais. A

mulher sabe que a lei tem aplicação. Quando me convidaram para falar, eu não quis

preparar um texto, porque temos de falar com o coração, com a emoção, mas

também com a razão. Nós, homens de bem, estamos compromissados. Vamos nos

indignar com essa situação, cobrar dos políticos que promovam políticas públicas;

vamos nos indignar com essa situação, afinal de contas somos filhos de uma mulher,

a nossa mãe. Se xingar a mãe, vira briga. Deixo esse pedido de indignação com a

violência que se pratica contra a mulher, no emprego, na renda, na igualdade de

gêneros, no equilíbrio dessa igualdade ou na promoção de políticas. Vamos nos

indignar. Agradeço a todos. Peço, de coração, falando com emoção: não adianta

recebermos esse diploma, assinarmos um compromisso, mas não respeitá-lo. Vamos

respeitar esse compromisso. Boa noite a todos.

Palavras da Deputada Federal Jô Moraes

Boa noite a todos. Quero dar um abraço especial no Presidente desta reunião,

Deputado Doutor Viana, que sempre foi um parceiro paciente e presente; um

cumprimento especial à Coordenadora do Conselho Estadual da Mulher, pela

insistência e teimosia em realizar um ato como esse; um abraço à Deputada Gláucia,

por ter trazido a iniciativa a este espaço nobre; ao Vereador Anselmo; a nossa

Subsecretária Ceres; a nossa Coordenadora Piola; e ao nosso Deputado Paraca.

Gostaria ainda de fazer um cumprimento especial aos nossos parceiros dessa

batalha, como o Dr. Wellington, que acabou de se manifestar. Sem vocês, seria difícil

o nosso compromisso de brigar por mais cargos para que vocês tenham mais

delegacias e mais investigadores para ampliar o seu apoio. Um abraço muito especial

aos policiais e às policiais, na pessoa do Cel. Cícero, cujo trabalho tem uma

importância fundamental. Aos setores judiciários, representados pelos Drs. Rinaldo e
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Fernando, quero dizer que precisamos da responsabilidade de vocês, mas também

de recursos para criar e ampliar a vara especial. Um abraço especial aos nossos

amigos vice-campeões, cuja presença reforça esse ato; um abraço especial aos

meus amigos atleticanos, que não caíram e, com toda a certeza, reforçam esse ato.

Deixo um abraço aos americanos, que fazem parte da maior torcida da América do

Sul e da América Central. Cumprimento, de forma especial, os representantes das

pessoas portadoras de deficiência. Cito os movimentos de mulheres, particularmente

a União Brasileira de Mulheres. Pelo reforço de vocês, este é um ato importante. Cito

cada um pela diversidade, Deputada Gláucia Brandão, Carmen Rocha, porque estou

nessa luta há longo tempo. Este é o gesto simbólico mais importante que realizamos

nesta Casa, neste Estado. A adesão de cada um de vocês, que atuam nos mais

diferentes setores, representa uma mudança na sociedade, no pensamento. Essa

adesão é a contribuição de vocês na construção de uma família mais feliz, porque a

violência é a ruptura da felicidade. No âmbito da família, o homem bate na mulher, a

mulher bate no filho mais velho, este bate no irmão mais novo, que chuta o cachorro,

que, por sua vez, corre atrás do gato. Assim, vivemos nesse ciclo de violência, como

se não pudéssemos superá-lo.

Por isso tenho certeza de que é uma conquista fundamental o fato de vocês saírem

de suas casas nesta noite, chegarem aqui, colocarem no coração um laço branco e

assumirem esse compromisso. Agradeço-lhes em nome de todas as mulheres que

sofrem violência, em nome de todas as mulheres que contribuem com essa luta.

Agradeço-lhes em nome de uma mulher que sabe que a violência é o pior inimigo da

paz e da felicidade humana. Parabéns a vocês. Tenham a certeza de que hoje vocês

são melhores que há pouco tempo.

Apresentação Artística

O locutor - Convidamos o cantor Tom Nascimento para declamar a poesia “Menina

Bela”, de sua autoria.

- Procede-se à apresentação artística.

O Sr. Tom Nascimento - Obrigado. Esse poema é para vocês, meninas belas de

Belo Horizonte, de Minas Gerais e do planeta, especialmente em homenagem ao

feminino. Porém, quebrando o protocolo - porque vim apenas para declamar o poema
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-, aproveito a oportunidade, como artista e compositor, para cantar agora para os

homens. Já que, na primeira parte, fiz uma homenagem às mulheres, nesta segunda

parte, farei uma homenagem aos homens e às mulheres do mundo, à humanidade.

- Procede-se à apresentação artística.

O Sr. Tom Nascimento - Agora imaginem vocês todas as igrejas, todas as crenças,

todas as pessoas caminhando para um só destino. Que Deus abençoe cada um e a

todos. Muito obrigado. Foi um prazer.

Palavras do Sr. Presidente

Valeu o espetáculo do Tom. Cumprimento a minha amiga e querida Deputada

Federal Jô Moraes, figura extraordinária que, além de ser uma pessoa que

aprendemos a admirar desde o início de nossa convivência, agora nos representa tão

bem no Congresso Nacional. Saiba, Jô, que sua presença engrandece muito essa

nossa reunião. Cumprimento ainda as seguintes autoridades: a Sra. Maria Ceres

Pimenta Espíndola Castro, Subsecretária de Direitos Humanos, que aqui representa a

Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola; e o Vereador Anselmo José Domingos,

representando a Vereadora Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo

Horizonte. Para nós é uma grande alegria contarmos com sua presença e aproveito a

oportunidade para parabenizá-lo, pois, além de ser Vereador e Secretário, é

Deputado Estadual eleito, portanto será nosso colega na próxima legislatura. Seja

bem-vindo. Com muita alegria, cumprimento também as Sras. Eliana Piola,

Coordenadora Estadual da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para

Mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e Carmen Rocha Dias,

que preside o nosso Conselho Estadual da Mulher e que tanto defende essa causa e

luta por ela.

Cumprimento o nosso colega, companheiro e amigo Almir Paraca, Deputado

brilhante, que atuou por várias legislaturas nesta Casa, aqui representando o nosso

companheiro Deputado Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos

Humanos. Deixamos aqui, de forma especial, um cumprimento à Deputada Gláucia

Brandão, extraordinária companheira, que teve a lucidez de apresentar o

requerimento que deu origem a esta solenidade. Parabéns, Deputada Gláucia! É uma

grande alegria presidir esta sessão, que foi motivada por seu requerimento.
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Cumprimento a todos os presentes, os funcionários da Casa, o pessoal do cerimonial,

da TV Assembleia, que leva nossa imagem para todas as Minas Gerais, as senhoras

e os senhores.

Os homens aqui presentes para receber este simbólico laço branco - e me incluo

entre eles - demonstramos uma atitude de intenso valor ético e, ao mesmo tempo, de

relevante interesse social. Cada um de nós está contribuindo expressamente para o

fim da desigualdade entre homens e mulheres, ao repudiar os atos de outros homens

que resultam em violência física, moral, psicológica ou de qualquer outra forma que

existir contra o gênero feminino. Questão fundamental dos direitos humanos e da

cidadania, a não violência de gênero tem merecido o veemente apoio desta

Assembleia, que acolhe, entre seus pares, uma pequena, infelizmente, mas atuante

bancada feminina - e destaco a presença da Deputada Gláucia Brandão, assim como

a da Deputada Federal Jô Moraes, que se distinguem pela inteligência, pela

participação e pelo devotado serviço às graves causas públicas. Assim, em eventos

institucionais realizados nesta Casa, debateram-se com a sociedade organizada

várias reivindicações das mulheres mineiras, resultando em políticas públicas

eficientes como a criação de delegacias de defesa da mulher, onde a vítima não se

sente constrangida a expor sua voz num ambiente de machismo ou de

incompreensão.

No entanto, muitas mulheres ainda se veem desestimuladas para denunciar pais,

padrastos, maridos, companheiros. Não é admissível que ainda hoje parte de nossa

sociedade continue praticando abomináveis e covardes atos contra as mulheres, o

que não se restringe aos segmentos que foram privados de força econômica, de

educação ou de cultura. Exemplos disso não faltam, mesmo dispondo o País de um

instrumento jurídico tão avançado quanto a Lei Maria da Penha, que prevê uma

punição mais célere e mais dura para os agressores. Além de os homicídios contra

mulheres há séculos integrarem uma herança cultural que vê a mulher como

inalienável e eterna propriedade do homem, as instituições do Estado ainda dão

pouca importância à denúncia e ao julgamento de crimes contra mulheres e meninas,

no último caso incluindo o abuso sexual.

Nesse cenário deplorável, além das agressões físicas e ameaças, a cada dois
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meses pelo menos três mulheres vêm sendo mortas por seus companheiros numa

cidade como Curitiba, tida como das mais avançadas sob o aspecto econômico e

cultural. Há menos de um mês, em São José dos Campos, outra cidade com um dos

mais altos índices de desenvolvimento no Estado mais rico do País, um Juiz de

Direito negou proteção a uma enfermeira agredida seguidamente há oito anos pelo

marido, que também queimou todos os seus bens. Para esse aplicador da justiça, a

Lei Maria da Penha, incrivelmente, é inconstitucional. Ao fechar os olhos para casos

tão graves, tornamo-nos cúmplices de uma situação em que, aliados, o estupro e a

violência doméstica causam incapacidade e morte de mulheres em qualquer idade.

Pelas estatísticas, a mulher que sofre violência a cada cinco anos perde um ano de

vida saudável. Dois casos envolvendo homens de relevo profissional revelam a

estarrecedora existência de criminosos que, por sua posição e pela fama, se sentem

à vontade para impor às mulheres dor, raiva, humilhação e medo.

O médico Roger Abdelmassih, à frente de uma das maiores clínicas de reprodução

assistida do País, que era meu colega médico e que tinha o dever de fazer

exatamente o contrário, durante anos abusou sexualmente de suas pacientes, até ter,

finalmente, uma denúncia contra ele acatada. Já o jornalista Pimenta Neves,

assassino confesso de sua namorada e colega de trabalho, conseguiu há pouco a

redução de sua pena, da qual, aliás, por força de liminares, vem recorrendo em

liberdade. Depois de décadas de conquistas femininas e da queda de vários tabus,

não se pode mais tolerar a persistência, no nosso imaginário, de uma perversa noção

de amor que resulta na posse e na anulação do outro. Essa posse, que leva à

violência e aos seus extremos, implica uma redução do potencial humano alheio, pela

restrição de sua liberdade e o impedimento de sua felicidade. Por tudo isso temos de

louvar a disposição desses homens que, assim como eu e como todos nós, estão

aderindo à campanha Laço branco e assumindo uma corajosa atitude contra a

desigualdade, em nome de um mundo mais ameno, com mais respeito pelo outro,

para que todos possamos desfrutar de condições semelhantes de autoestima,

valorização e plenitude da condição humana. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa
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presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 7, 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 7/12/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/5/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Padre João,

Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Deputado Padre João, no exercício da

Presidência, 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 discutir e votar matéria constante na

pauta e a apreciar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício de

Dom Mauro Morelli, Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

Sustentável de Minas Gerais, encaminhando documento contendo moções aprovadas

na 4ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável,

publicado no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo em que solicitam

a presença, nesta Casa, do Sr. Célio Gomes Floriani, Presidente da Companhia de

Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - Casemg -, para falar dos desafios de

logística e infraestrutura para o agronegócio mineiro; Eros Biondini e Antônio Carlos

Arantes em que solicitam seja realizada audiência pública da Comissão em conjunto

com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, com o objetivo

de discutir as implicações da Instrução Normativa nº 51, de 18/9/2002, do Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a necessidade de ampliação do
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Laboratório de Análise de Qualidade do Leite da Escola de Veterinária da

Universidade Federal de Minas Gerais e a viabilização do Projeto Rural relativo à

Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo; e da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial em que solicita sejam designados os Deputados Chico Uejo e Antônio

Carlos Arantes para representarem a Comissão, na reunião da Comissão de

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos

Deputados que será realizada no dia 25/5/2007, em Patos de Minas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2007.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Chico Uejo - Getúlio Neiva - Ruy Muniz.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 9/8/2007

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Elisa Costa. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, 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 matérias constantes 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 2º turno, o parecer pela aprovação na forma do vencido no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 708/2007 (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. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, com pareceres por sua aprovação,

os Projetos de Lei nºs 1.216, 1.225, 1.253 e 1.256/2007; e 1.238 e 1.252/2007, sendo
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os dois últimos com a Emenda nº 1. 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 Padre

João e dos demais membros da Comissão em que solicitam sejam recebidos pela

Comissão os Srs. Adhemar Lopes de Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário

do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA -; Rogério Correia, Delegado

Federal do MDA em Minas Gerais; e Luis Antônio Chaves, Diretor-Geral do Instituto

de Terras de Minas Gerais - Iter -; Vanderlei Jangrossi e demais membros da

Comissão em que solicitam voto de congratulações com o Sr. Rogério Correia, pela

sua indicação como Delegado do MDA - Minas Gerais. Tendo em vista a aprovação

do requerimento do Deputado Padre João, a Presidência concede a palavra aos Srs.

Adhemar Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário do Ministério do

Desenvolvimento Agrário - MDA -; Rogério Correia, Delegado do Ministério do

Desenvolvimento Agrário - MDA -; e Luís Chaves, Diretor- Geral do Iter-MG, conforme

consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público em geral,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2007.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Chico Uejo.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Às 10h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, 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

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 na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência da
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Sra. Adriene Andrade, Conselheira Corregedora do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais, por meio da qual encaminha demonstrativo gráfico de resultados

referente ao primeiro semestre de 2010. 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 6.744 e 6.747/2010. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 4.379, 4.486, 4.603, 4.623, 4.675 e 4.694/2010. 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 Deiró Marra, em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública, no Município de Arinos, para debater a necessidade de

municipalização da escola estadual construída no Projeto de Assentamento Chico

Mendes, e Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado à Procuradoria-Geral do

Ministério Público pedido de providências para a abertura de procedimento destinado

a investigar denúncia de cobranças de taxas para aplicação de provas nas escolas da

rede pública estadual de ensino no Município de Diamantina. 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, 7 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão - Ana Maria Resende.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 24/11/2009

Às 15h23min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Domingos Sávio, 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 Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria

constante na pauta e a discutir e votar pareceres de redação final e proposições da

Comissão; a seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofícios

nºs 403/2009, do Desembargador Sérgio Antônio de Resende, e 1.308/2009, do

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Gilman Viana

Rodrigues, publicados no “Diário do Legislativo” de (19/11/2009); 145/2009, da

Secretária de Estado Extraordinária para Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e do Norte de Minas, Elbe Brandão; 338/2009, do

Deputado Federal Márcio Reinaldo Moreira; e ofício do Sr. Leonardo dos Reis

Medeiros, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Passos, publicados no

“Diário do Legislativo” de (21/11/2009). O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: no 1º

turno, Projetos de Resolução nºs 3.928/2009 (Deputado Antônio Carlos Arantes); e

3.929/2009 (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, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 3.897/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator : Antônio Carlos

Arantes). Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.749 e 3.768/2009. 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, Antônio Carlos

Arantes, Chico Uejo e Domingos Sávio em que solicitam seja realizada audiência

pública para apresentar o Projeto Trigo Tropical e debater propostas para sua

ampliação no Estado; Vanderlei Jangrossi e Antônio Carlos Arantes em que solicitam

audiência pública para debater a atuação de comerciantes irregulares

(atravessadores) no Ceasa-BH; Chico Uejo em que solicita seja enviada moção de

repúdio pelas atitudes da Senadora Kátia Abreu, Presidente da CNA, mencionadas

no artigo "Golpe contra Camponeses", da revista “Carta Capital” de 25/11/2009,

solicitando, ainda, seu afastamento temporário da referida Presidência, até que sejam

esclarecidas e julgadas tais denúncias. 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, 25 de novembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Pimenta.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 30/11/2010

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Tiago Ulisses e Célio Moreira (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação

da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Luiz Humberto Carneiro. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Célio 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 matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão, e comunica o

recebimento de ofício do Sr. Edmilson Gama da Silva, Superintendente Nacional de

Gestão da Estratégia de Atendimento e Distribuição da CEF, publicado no “Diário do

Legislativo” em 27/11/2010. 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 2.311/2008, na forma do Substitutivo nº

2, (redistribuído ao Deputado Adalclever Lopes). 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 Délio Malheiros (5) em que solicita seja encaminhado

ao Procon Assembleia pedido de pesquisa de preços das mensalidades escolares a

serem cobradas no próximo ano, com o intuito de verificar possível abuso nos

reajustes fixados pelas escolas da rede particular de ensino; seja viabilizada a

impressão da cartilha produzida pela OAB-MG na gráfica desta Casa, com o objetivo
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de solucionar a demanda do Procon Assembleia para melhor atender o consumidor

nos aeroportos de Minas Gerais; seja formulado apelo à Presidência desta Casa para

que agentes de Polícia Legislativa possam atuar no posto do Procon Assembleia,

para segurança dos servidores e cidadãos que recorrem a esse órgão; seja agendada

visita ao Aeroporto Tancredo Neves, com o propósito de conhecer a estrutura do

terminal, o fluxo de bagagem, o controle de tráfego e o embarque e desembarque;

seja solicitado à Webjet, Avianca e Total Cargas, empresas que operam no Aeroporto

Tancredo Neves, esclarecimentos sobre a falta de equipamentos nas aeronaves para

pouso em condições de baixa visibilidade, bem como informações sobre a

possibilidade de dotar as aeronaves com o equipamento exigido para o pouso.

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 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Ademir Lucas - Délio Malheiros.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2010

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Ademir Lucas (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do

BSD) e Délio Malheiros (substituindo o Deputado Doutor Rinaldo Valério, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Weliton Prado. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, 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 medidas preventivas de combate à proliferação de bactérias superresistentes,

como a Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase - KPC e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício da Sra. Mônica Geovanini, Assessora Chefe de

Relações Públicas e Cerimonial do Ministério da Saúde, justificando a ausência do

Ministro da Saúde na reunião da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das
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seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 4.781/2010 (Deputado Doutor Rinaldo Valério) e

4.992/2010 (Deputado Carlos Pimenta), ambos em turno único. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Adriana Cacciari

Zapaterra César, Gerente de Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde,

representando Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde;

Lúcia Maria Miana Mattos Paixão, Gerente de Epidemiologia e Informação, e Mara

Machado Guimarães Corradi, Gerente de Vigilância Sanitária, ambas representando

Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Carlos

Ernesto Ferreira Starling, Presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que

deu origem ao debate, passa a fazer as suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Passa-

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

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em que solicita seja

realizada audiência pública para debater o fechamento do Hospital São Bento; e

Carlos Mosconi em que solicita seja realizada visita ao Secretário Municipal de Saúde

de Belo Horizonte com a finalidade de buscar soluções para o fechamento do

Hospital São Bento. 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, 7 de dezembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério - Ruy Muniz.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2010

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Duarte Bechir e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Walter Tosta,

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou o relator citado a seguir: em turno único, Projetos de Lei nºs 3.470/2009;

4.732, 4.803, 4.915, 4.977, 4.979, 4.983, 4.985, 4.987, 4.996, 4.997, 4.998, 5.000,

5.001 e 5.005/2010 (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 3.926/2009; 4.703 com a

Emenda nº 1, 4.760, 4.817, 4.932, 4.951/2010, que receberam parecer por sua

aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 6.790/2010.

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

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.583/2008; 3.105/2009; 4.266,

4.275, 4.635, 4.750, 4.776, 4.777, 4.783, 4.799, 4.804 e 4.826/2010. 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, 7 de dezembro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Rômulo Veneroso - Walter Tosta.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

1º/12/2010

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Célio Moreira, Delvito Alves, Padre João e Sebastião Costa, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

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

das seguintes proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 5.035/2010 (Deputado Célio Moreira); 5.037 e 5.050/2010

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 5.038/2010 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se

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

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o

Projeto de Resolução nº 4.662/2010, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude

de prorrogação de prazo regimental solicitada pelo relator, Deputado Sebastião

Costa. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.814/2009

e 5.034/2010, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião

Costa); 4.994/2010 (relator: Deputado Delvito Alves); 5.027/2010 com a Emenda nº 1,

5.037 e 5.050/2010, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva),

no 1º turno. Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa, relator do Projeto de Lei nº

5.038/2010, emite parecer que conclui por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade na forma do Substitutivo nº 1. Neste momento, o Deputado Delvito Alves

apresenta a proposta de emenda nº 1. Encerrada a discussão, o Presidente submete

a votação o parecer, salvo proposta de emenda, o qual é aprovado. A seguir submete

a votação a proposta de emenda de autoria do Deputado Delvito Alves, a qual é

rejeitada. Nos termos do art. 136, § 3º, do Regimento Interno, o Deputado Delvito

Alves, relator do parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.856/2009, no 1º turno , que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº

1, solicita seja distribuído o avulso do respectivo parecer. É também distribuído o

avulso do parecer do relator, Deputado Célio Moreira, sobre o Projeto de Lei nº

5.035/2010, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser

realizada no dia 2/12/2010, às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas - Delvito Alves - Délio Malheiros -

Gilberto Abramo.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2010

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Dilzon Melo, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ademir Lucas. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes,

dispensa a leitura da ata da reunião 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 proposições da

Comissão e comunica o recebimento de cartão da Sra. Adriene Andrade,

Corregedora do Tribunal de Contas do Estado, que encaminha demonstrativo gráfico

de resultados desse órgão referente ao primeiro semestre de 2010; a seguir, acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: no 1º turno, Projeto de Lei nº 2.333/2008 (Deputado Antônio Carlos

Arantes); e, em turno único, Projeto de Lei nº 4.982/2010 (Deputado Dilzon Melo).

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

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

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo

nº 2, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.333/2008. 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, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.766, 4.800, 4.827, 4.844,

4.874, 4.875, 4.921 e 4.940/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Passa-

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

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

Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita sejam enviados pedido de
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providência aos Delegados Titulares da 29ª Delegacia Regional de Sete Lagoas e da

Delegacia de Polícia de Baldim, solicitando atenção especial à investigação dos

casos de furto e roubo contra produtores rurais cujas propriedades estão localizadas

no entorno da Comunidade da Gameleira, no Município de Baldim. 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, 7 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo - Agostinho Patrus Filho.

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/12/2010

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada, Délio Malheiros (substituindo o

Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS) e Gustavo Valadares

(substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM),

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados

Sebastião Costa, Luiz Humberto Carneiro e Duarte Bechir. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projeto de Resolução nº 5.026/2010

(Deputado Zé Maia), em turno único; e Projetos de Lei nºs 3.202/2009 e 4.249/2010

(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. Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado Inácio Franco, que conclui pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3

apresentadas ao Projeto de Lei nº 4.917/2010, no 1º turno, o Deputado Antônio Júlio

requer votação destacada da Emenda nº 3. Submetido a votação, é aprovado o
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parecer salvo a Emenda nº 3, registrando-se os votos contrários dos Deputados

Antônio Júlio e Adelmo Carneiro Leão. Submetida a votação, é rejeitada a Emenda nº

3, registrando-se os votos contrários dos Deputados Antônio Júlio e Adelmo Carneiro

Leão. O Deputado Sebastião Costa retira-se da reunião. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 4.771/2010 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Zé

Maia); 2.333/2008 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial (relator: Deputado Gustavo Valadares); 2.525/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e 5.050/2010 com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Zé Maia).

Suspende-se a reunião. Às 18h24min são reabertos os trabalhos, com a presença

dos Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, Inácio Franco, Duarte Bechir (substituindo o

Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD) e Tiago Ulisses

(substituindo o Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do

BPS). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno,

do Projeto de Lei nº 5.038/2010 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de

Administração Pública. Os Deputados Antônio Júlio, Inácio Franco e Tiago Ulisses

retiram-se da reunião. Registra-se a presença da Deputada Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS). O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.159/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em

virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de

Andrada. O Projeto de Lei Complementar nº 66/2010 e os Projetos de Lei nºs

3.856/2009 e 5.027 e 5.037/2010 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 6.815, 6.881, 6.885, 6.886,

6.916 e 6.917/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas

reuniões extraordinárias do dia 7/12/2010, às 9 e às 20 horas, determina a lavratura
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da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Délio Malheiros - Inácio Franco - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/12/2010

Às 15h15min, comparece no Plenário da Câmara Municipal de Francisco Sá o

Deputado Paulo Guedes, membro da supracitada Comissão. Está presente, também,

o Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo

Guedes, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater o processo de desafetação de terras cedidas em

comodato pelo Estado à empresa Itapeva Florestal Ltda. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Mário Pena, Prefeito Municipal

de Francisco Sá; Ely Soares Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Francisco

Sá; Rosário Deon César Mota, Chefe da Divisão de Ordenamento de Estrutura

Fundiária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra -,

representando a Superintendente Regional, Luci Rodrigues Espeschit; a Sra. Marcela

Galvani Borges, Assessora Jurídica da Secretaria de Estado Extraordinário para

Assuntos de Reforma Agrária e de Conflitos Agrários, representando o Secretário e

Diretor-Geral em exercício do Instituto de Terras de Minas Gerais - Iter -, Manoel da

Silva Costa Júnior; o Sr. Hamilton Nascimento, Vice-Prefeito de Grão-Mogol,

representando o Prefeito Municipal, Jeferson Augusto de Figueiredo; a Sra. Maria

Ildeni Alves Figueiredo, Vice-Prefeita de Francisco Sá; os Vereadores Denilson

Rodrigues Silveira, Sérgio Cândido Pereira, Jorge Luis Dias de Almeida, Joaquim

Fernandes Pena Soares, Wantoil Fernandes de Oliveira, Eliseu José de Oliveira,

Marisvaldo Ferreira de Souza e José Tadeu Alves dos Santos, da Câmara Municipal

de Francisco Sá; a Sra. Lucilene Gonçalves, Procuradora do Município de Francisco

Sá; e os Srs. José Arnaldo dos Santos, representante do Assentamento Associação

Senhora de Santana; e Eliseu José de Oliveira, membro da Comissão Nacional de

Povos e Comunidades Tradicionais, que são convidados a tomar assento à mesa. O
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Presidente e o Deputado Carlin Moura, autores do requerimento que deu origem ao

debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, o Presidente passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a finalidade desta, agradece a presença

dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo - Wander Borges.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

6/12/2010

Às 17h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Inácio Franco (substituindo o Deputado Neider Moreira, por

indicação da Liderança do BPS), Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado

Padre João, por indicação da Liderança do PT), Antônio Júlio (substituindo o

Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB) e Luiz Humberto

Carneiro (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança

do BSD), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Tiago Ulisses e Duarte Bechir. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

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

constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei Complementar nºs 59 e

66/2010 e Projeto de Lei nº 5.038/2010, no 1º turno (Deputado Délio Malheiros) e

Projetos de Lei nºs 3.856/2009, 5.027, 5.035 e 5.037/2010, no 1º turno (Deputado

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
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Plenário. Submetido a votação é aprovado requerimento do Deputado Lafayette de

Andrada solicitando inversão da pauta de modo que os Projetos de Lei nºs 5.035,

5.037 e 5.038/2010 sejam apreciados em primeiro lugar. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 5.035/2010 (relator: Deputado Domingos Sávio) e 5.038/2010,

este na forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Délio Malheiros). É aprovada a

nova redação do parecer sobre o Projeto de Lei nº 5.037/2010, que conclui por sua

aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Domingos Sávio). Na fase

de discussão do parecer do relator, Deputado Délio Malheiros, que conclui pela

aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 59/2010, no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Antônio Júlio. O Presidente

determina a distribuição de avulsos de seu parecer sobre o Projeto de Lei

Complementar nº 66/2010, em 1º turno, que conclui pela aprovação da matéria com

as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. Determina, também, a

distribuição de avulsos, solicitada pelo relator, Deputado Domingos Sávio, dos

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 3.856/2010, em 1º turno, que conclui pela

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

a Emenda nº 1, e 5.027/2010, em 1º turno, que conclui pela aprovação com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da

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

da Comissão para a reunião extraordinária, amanhã, dia 7, às 17 horas, com a

matéria constante na pauta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Sebastião Costa - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

7/12/2010

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Rômulo Veneroso e Ademir Lucas (substituindo o Deputado João
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Leite, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, a Deputada Gláucia Brandão. Havendo número regimental, a

Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, 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. 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

3.814/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Rômulo Veneroso). 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 Maria

Tereza Lara e dos Deputados Rômulo Veneroso e Ademir Lucas, em que solicitam

seja realizada reunião de audiência pública para a apresentação da publicação

referente ao fórum técnico "Segurança pública: drogas, criminalidade e violência".

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, 7 de dezembro de 2010.

Maria Tereza Lara, Presidente - Ademir Lucas - Rômulo Veneroso.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2010

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada e Neider Moreira, membros da supracitada

Comissão. Está presente também o Deputado Sebastião Costa. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, 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
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matéria constante na pauta. A Presidência suspende a reunião por cinco minutos

para acordo entre as Lideranças. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença do

Deputado Délio Malheiros, que assume a direção dos 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. A Presidência informa que faz

retirar da pauta da presente reunião os Projetos de Lei Complementar nºs 45/2008 e

59/2010 por falta de pressupostos regimentais e os Projetos de Lei nºs 5.035, 5.037 e

5.038/2010 por terem sido apreciados na reunião anterior. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Resolução nº 4.999/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros) na forma do

vencido em 1º turno; e dos Projetos de Lei nºs 4.255/2010 (relator: Deputado

Lafayette de Andrada) na forma do vencido em 1º turno; 4.257/2010 (relator:

Deputado Neider Moreira) e 4.462/2010 (relator: Deputado Elmiro Nascimento) na

forma do vencido em 1º turno. Após discussão e votação, são aprovados, cada um

por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 66/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros) com as Emendas nºs 1

e 2 da Comissão de Constituição e Justiça; 3.856/2009 (relator: Deputado Domingos

Sávio) na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça com a

Emenda nº 1; e nº 5.027/2010 (relator: Deputado Domingos Sávio) com a Emenda nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

os Requerimentos nºs 6.783, 6.800, 6.804 e 6.811/2010. 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, 7 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Duarte Bechir - André Quintão - Ivair Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

REQUERIMENTOS
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Nº 6.949/2010, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais por ter recebido o

Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 6.950/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Esportes e da Juventude pedido de providências para a

garantia de recursos para a adequada execução do programa Bolsa-Atleta estadual.

(- À Comissão de Educação.)

Nº 6.951/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para a elaboração

de estudo sobre a viabilidade técnica do asfaltamento e da ampliação do Aeroporto

de Tupaciguara. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.952/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de providências para a

ampliação da unidade da Polícia Militar no Município de Araporã.

Nº 6.953/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a realização

de diagnóstico das oportunidades de trabalho ao custodiado nas unidades prisionais.

(- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.954/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que sejam

realizadas melhorias na infraestrutura e na compra de equipamentos, em especial

bebedouros e fogão industrial, para a Escola Estadual João Ferreira de Freitas, no

Município de Ibirité. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.955/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de

providências para a construção e a instalação de fórum na Comarca de Carneirinho.

(- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.956/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a realização de

estudos com vistas à ampliação imediata das escolas de tempo integral no Estado. (-
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À Comissão de Educação.)

Nº 6.957/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que a atualização

permanente do banco de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional

esteja prevista nas metas de trabalho das equipes de Saúde da Família do Estado. (-

À Comissão de Saúde.)

Nº 6.958/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Emater-MG pedido de providências para que seja

dada especial atenção aos agricultores dedicados à produção orgânica. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.959/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Comandante do Corpo de

Bombeiros pedido de providências de forma a garantir a construção de um núcleo do

Corpo de Bombeiros na região do Triângulo. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.960/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para a realização de estudos sobre a viabilidade de se incentivar a cadeia produtiva

da piscicultura no Triângulo Mineiro. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.961/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para que seja

dada especial atenção à elaboração dos planos de manejo das unidades de

conservação estaduais, tendo em vista que grande número ainda não conta com

plano de manejo elaborado. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.962/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Esportes e da Juventude pedido de providências com

vistas à construção de espaço para práticas de atividades físicas e lazer no Bairro

Santa Cecília, em Juiz de Fora. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.963/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Turismo pedido de providências para a implantação do

Centro de Convenções, Memorial das Rosas e Centro de Ação Educativa de

Barbacena. (- À Comissão de Turismo.)



____________________________________________________________________________
1194

Nº 6.964/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências com vistas a que no

convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora seja incluída a previsão de

aquisição de equipamentos para o hospital dessa instituição de ensino. (- À Comissão

de Saúde.)

Nº 6.965/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para a disponibilização de recursos da Ação 4461 - Qualificação do Artesanato

Mineiro do Programa 157 - Promoção e Desenvolvimento do Artesanato em Minas

Gerais do PPAG 2008-2011 para aplicação na capacitação de artesãos nas regiões

Jequitinhonha/Mucuri e Mata. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.966/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para a

estadualização da Escola Técnica Municipal José Inácio Ferreira, no Município de

Araporã. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.967/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre o

cumprimento da Deliberação Normativa Copam nº 133, de 2009, em especial no que

diz respeito ao seu art. 9º. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.968/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Desenvolvimento Social pedido de empenho para a

realização da 9º Conferência Estadual de Assistência Social, a fim de que seja

assegurada a infraestrutura adequada ao evento e garantido apoio à realização das

pré-conferências regionais. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.969/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG

- pedido de providências para a elaboração de estudo para implantação de contorno

rodoviário na cidade de Itapecerica. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.970/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe de Polícia Civil pedido de providências para a modernização

das ações do Departamento de Investigação Antidrogas da Polícia Civil, com maiores
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investimentos em tecnologia e capacitação dos profissionais que atuam na repressão

qualificada ao narcotráfico. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.971/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de

providências para que os trabalhadores rurais empregados na atividade do corte de

cana-de-açúcar, em especial aqueles oriundos das regiões Norte, Jequitinhonha,

Mucuri, Rio Doce e Triângulo, que estarão sujeitos ao desemprego estrutural

decorrente da crescente mecanização dessa atividade econômica sejam incluídos

nos projetos promovidos por meio da Ação 1656 - Implantação da Usina Mineira do

Trabalho - de capacitação profissional para inserção no mercado de trabalho. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 6.972/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para

que seja efetivada a elaboração do Plano Estadual de Medidas Socioeducativas. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.973/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de

providências para que o Estado ofereça apoio técnico aos Municípios para

implantação de sistemas de informação e monitoramento do Sistema Único de

Assistência Social - Suas. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.974/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que

seja analisada a viabilidade de se instituir metodologia para a capacitação dos

profissionais de educação, por meio de cursos e treinamentos, para a utilização das

novas tecnologias de informação nas escolas de educação básica do Estado. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 6.975/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

pedido de providências para a elaboração de programa estruturador, para o PPAG

2012-2015, que vise ao fortalecimento da produção e da comercialização dos

produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar e que promova, por
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sugestão do proponente, a qualificação dos técnicos da Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater - para atuarem no

programa, e outras medidas que menciona. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.976/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente pedido

de providências para o atendimento regionalizado das propostas encaminhadas para

financiamento com recursos do Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 6.977/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de

providências para a elaboração de um estudo de viabilidade técnica sobre o

asfaltamento e o recapeamento de ruas no Município de Frutal, o término da Praça da

Bíblia em Araporã, a abertura e asfaltamento da Rua Lindolfo Vieira Torres, entre o

distrito industrial e o Bairro Andorinhas, em Tupaciguara, a construção de trevo para

acesso ao centro da cidade de Itapagipe, a pavimentação de vias internas do câmpus

Frutal da Uemg, a implantação e a pavimentação da avenida de acesso ao referido

câmpus, até o aeroporto de Frutal, e a duplicação da Av. Prof. Mário Palmeira, que dá

acesso ao referido câmpus, no âmbito do Programa Minas Avança. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 6.978/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de

providências para que sejam referenciadas aos Cras as famílias que se encontram

em áreas ocupadas e em acampamentos, a fim de garantir-lhes atendimento, bem

como a implantação de Cras nos Municípios de Itapagipe, Ninheira, Berilo e Novo

Cruzeiro.

Nº 6.979/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para o

atendimento à demanda regionalizada de proteção para crianças e adolescentes

ameaçados de morte, no âmbito do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes

Ameaçados de Morte - PPCAAM. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 6.980/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a construção de

prédio próprio para a Escola Estadual Mário Sidney Franceschi, situada no Município

de Araporã, e a ampliação do prédio que hoje abriga a Escola Estadual de Ensino

Médio de Rochedo, no Município de mesmo nome. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.981/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

observação de rigor na escolha dos locais de realização das conferências estaduais

das áreas a ela vinculadas, a fim de atender às demandas por acessibilidade,

acústica e conforto dos participantes desses eventos. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.982/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido

de providências para a regulamentação do art. 43 da Lei nº 14.309, de 2002, visando

à execução do monitoramento eletrônico do transporte de carvão vegetal em Minas

Gerais. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.983/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

inscrição nos Centros de Referência da Assistência Social - Creas - de famílias que

se encontram em acampamentos e em áreas ocupadas. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.984/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq - pedido de

providências com vistas à elaboração de estudo de viabilidade para a implantação de

uma balsa no Distrito de São Pedro de Jequitinhonha, nesse Município. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 6.985/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Presidente da Copasa-MG e ao Diretor-Presidente da

Copanor-MG pedido de atenção quanto ao abastecimento de água dos núcleos

populacionais com menos de 200 habitantes das regiões Norte e Nordeste de Minas,

bem como informando a apresentação de uma ação com esse objetivo no PPAG

2008-2011. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 6.986/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Ruralminas pedido de providências para que a
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instituição se articule com a Emater-MG e com os órgãos ambientais estaduais a fim

de avaliar as alternativas técnicas, econômicas e ambientais para o uso múltiplo das

águas nos reservatórios construídos nos programas de convivência com a seca e

informando sobre a alteração da finalidade da Ação 4147 do PPAG 2008-2011. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.987/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe do Detran-MG pedido de providências para a informatização

dos prontuários de deficientes físicos condutores de veículos adaptados. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 6.988/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais - Emater - pedido de providências para que o apoio à

produção de hortas realizado pela empresa para famílias se estenda também às

associações e comunidades rurais, e, ainda, que seja dada especial atenção aos

cronogramas de suas ações de distribuição de sementes, para evitar prejuízos aos

agricultores em função de atrasos em relação à época adequada ao plantio.

Nº 6.989/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Emater-MG pedido de providências para que seja

dado apoio aos agricultores e jovens rurais dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri

nas atividades de piscicultura e para que essa empresa se articule com a Ruralminas

e com os órgãos ambientais para avaliar as opções técnicas, econômicas e

ambientais para o uso múltiplo das águas nos reservatórios construídos nos

programas de convivência com a seca, encaminhando-se também informação sobre

a alteração da finalidade da Ação 4147 - Criação de pequenos animais - Piscicultura -

do PPAG 2008-2011 a fim de possibilitar o desenvolvimento de projetos de

piscicultura em reservatórios construídos para o enfrentamento da seca. (-

Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.990/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado aos Delegados Titulares da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, de

Sete Lagoas, e da Delegacia de Polícia de Baldim pedido de providências para que

se dê atenção especial à investigação dos casos de furto e roubo contra produtores
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rurais no entorno da localidade de Gameleira, em Baldim.

Nº 6.991/2010, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências para a implementação da Política

Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem.

Nº 6.992/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. César Augusto Monteiro Alves Júnior, Delegado de

Polícia, por sua nomeação para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, de Araguari.

Nº 6.993/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Moacyr Lobato Campos Filho, Secretário de Defesa

Social, pela nomeação do Sr. César Augusto Monteiro Alves Júnior para a direção da

4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, de Araguari.

Nº 6.994/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 2º-Sgt. PM Carlos Roberto de Souza por ter impedido

um furto em uma obra de construção civil, em Belo Horizonte.

Nº 6.995/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para que se

estude a viabilidade da elevação da 9ª Companhia de Polícia Militar Independente, de

Araguari, à condição de batalhão de polícia.

Nº 6.996/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para que se

estude a viabilidade da elevação da Companhia de Polícia Militar de Ituiutaba à

condição de batalhão de polícia.

Nº 6.997/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências para

a solução do problema da alimentação dos presos em Aiuruoca, encaminhando-se

também cópia das notas taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão em

26/11/2010.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.445/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação para a Preservação da Natureza -

Grupo Ecológico Geração Verde -, com sede no Município de Uberaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável. 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 4.445/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação para a Preservação da Natureza - Grupo Ecológico Geração Verde -, com

sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 4/6/2010), os

arts. 33 e 38 vedam a remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;

e o parágrafo único do art. 45 estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.445/2010.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Ademir Lucas, relator - Adalclever Lopes - Délio

Malheiros.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.022/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a União dos Paraplégicos de Vespasiano – UPV –, com

sede no Município de Vespasiano.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2010 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 5.022/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

União dos Paraplégicos de Vespasiano – UPV –, com sede no Município de

Vespasiano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 28, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 5.022/2010.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Délio Malheiros - Adalclever

Lopes - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.025/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região de Furado do Peixe, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2010 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 5.025/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Furado do Peixe, com

sede no Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 51, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, em plena atividade social, juridicamente constituída e registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art. 52, estabelece que as atividades

de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, benefícios ou vantagens.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.025/2010.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.
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Sebastião Costa, Presidente e relator - Délio Malheiros - Ademir Lucas - Adalclever

Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.033/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade Projeto Social Centro de Saúde Popular -

Cesp -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/11/2010 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 5.033/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Projeto Social Centro de Saúde Popular - Cesp -, com sede no Município de

Juiz de Fora.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 7º, que as atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 18,

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

pessoa jurídica caracterizada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que

dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins

lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -,

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.
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Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no

art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.033/2010 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - “Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Centro de Saúde

Popular - Cesp -, com sede no Município de Juiz de Fora.”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Délio Malheiros - Adalclever Lopes - Ademir

Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2010

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe “altera

dispositivo da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, e da Lei

Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001, os quais dispõem sobre a organização

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais”.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Em seguida, a

Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

por força de requerimento do Deputado Adalclever Lopes aprovado em reunião

plenária de 13/5/2010, nos termos do art. 183, combinado com o art. 233, XV, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto sob comento tem o propósito de modificar a estrutura orgânica do

Ministério Público do Estado, especialmente no que tange ao Programa Estadual de

Proteção e Defesa do Consumidor – Procon-MG – e à Junta Recursal do Procon-MG
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– Jurdecom. Para atingir esse objetivo, propõe a modificação do art. 4º da Lei

Complementar nº 34, de 1994, que organiza o Ministério Público e dá outras

providências, e do art. 23 da Lei Complementar nº 61, de 2001, que altera aquele

diploma legislativo.

O art. 4º da citada Lei Complementar nº 34 trata da estrutura administrativa do

Ministério Público, a qual compreende quatro níveis ou graus: órgãos da

administração superior, órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos

auxiliares. Hodiernamente, os órgãos de administração abrangem apenas as

procuradorias e as promotorias de justiça, enquanto os órgãos de execução abarcam

o Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, os

Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça.

A proposição encarta o Procon-MG no rol dos órgãos da administração e introduz a

Jurdecon no elenco dos órgãos de execução da referida instituição, com o escopo de

dotá-la de uma estrutura administrativa moderna e compatível com suas relevantes

atribuições de proteção do consumidor. Nesse ponto específico, cabe lembrar que o

art. 5º, XXXII, da Constituição da República determina, expressamente, o dever do

poder público de promover, na forma da lei, a defesa do consumidor.

Com base na legislação atual, cabe ao Procon-MG exercer, por meio da Secretaria

Executiva, a coordenação da política do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor

– Sedc –, e o art. 23 da referida Lei Complementar nº 61 enumera as atividades do

órgão, as quais são voltadas para a proteção efetiva dos direitos do consumidor e a

aplicação da Lei Federal nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor. A

redação sugerida para o dispositivo legal não modifica as atribuições do Procon-MG,

mas apenas adapta a atuação do órgão ao seu novo enquadramento na estrutura do

Ministério Público, o qual será erigido à categoria de órgão de administração. Assim,

a direção do órgão em questão será exercida por coordenador escolhido livremente

pelo dirigente da instituição entre os Procuradores e Promotores de Justiça da mais

alta entrância. Ademais, o Procon-MG será integrado por Promotores de Justiça de

Defesa do Consumidor do Estado de Minas Gerais, e não apenas por Promotores

que atuam na Comarca de Belo Horizonte, como destacado pelas comissões

precedentes. Esse fato tem a vantagem de fortalecer a instituição, pois proporcionará
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uma atuação mais efetiva e célere na defesa dos direitos do consumidor, o que se

compatibiliza com o princípio constitucional da eficiência.

Não é demais ressaltar que, com base no art. 58 da Lei Complementar nº 34, as

promotorias de justiça são classificadas em cíveis, criminais e especializadas. Estas,

também denominadas promotorias de justiça do cidadão, subdividem-se em várias

promotorias, entre as quais se destaca a Promotoria de Justiça de Defesa do

Consumidor, nos termos do art. 61, I, da citada norma complementar.

As atribuições do Ministério Público são extremamente amplas e estão

relacionadas, de forma minuciosa, no art. 66 daquele diploma normativo. No caso em

tela, interessa-nos principalmente a prerrogativa legal da instituição para promover o

inquérito civil e a ação civil pública para proteger, prevenir e reparar danos causados

ao consumidor e deliberar sobre a participação em organismos estatais de política do

consumidor. Assim, não há como negar a importância dessa promotoria especializada

na defesa dos direitos do consumidor, o que reforça a relevância do Procon-MG no

âmbito da instituição e as vantagens de seu perfil como órgão de administração do

Ministério Público para atuar diretamente na proteção dos direitos coletivos e difusos,

entre os quais se encartam os direitos dos consumidores. Nesse particular, saliente-

se que esses interesses se caracterizam pela indeterminação dos sujeitos, pela

indivisibilidade do objeto, pela intensa conflituosidade e pela duração efêmera ou

contingencial, conforme ensina Rodolfo Mancuso (“Interesses Difusos”, 5a. ed. São

Paulo: Revista dos Tribunais, 2000).

As atribuições do Procon-MG estão catalogadas no art. 23 da Lei Complementar nº

61, entre as quais se destacam as seguintes: planejar, coordenar e executar a

Política Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor; prestar atendimento e

orientação permanente aos consumidores sobre seus direitos e garantias; e fiscalizar

as relações de consumo e, se for o caso, aplicar as sanções e penalidades

administrativas previstas na citada Lei Federal nº 8.078. Esta, no art. 4º, enumera os

princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo e dá ênfase ao

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e à ação

governamental que vise à proteção efetiva do consumidor. Para a execução dessa

política, a lei federal em evidência prevê explicitamente, no inciso II do art. 5º, a
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instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor, no âmbito do

Ministério Público.

Vê-se, pois, que o assunto atinente à proteção do consumidor tem tratamento

especial no ordenamento jurídico, cabendo ao poder público tomar as medidas

necessárias para a aplicação dos comandos legislativos. A complexidade das

relações de consumo requer o aperfeiçoamento dos órgãos estatais encarregados de

defender o lado mais fraco nessa relação jurídica, a saber, os consumidores, seja na

qualidade de pessoas físicas, seja na condição de pessoas jurídicas, pois ambos

adquirem bens e produtos e contratam serviços, fazendo jus a essa proteção. Nesse

ponto, o Procon-MG aparece como uma instância administrativa de acentuada

importância, por ser o órgão legalmente encarregado de fiscalizar as relações de

consumo e de aplicar as penalidades cabíveis quando ocorrer lesão aos

consumidores.

Entendemos que a nova posição a ser ocupada pelo Procon-MG, no âmbito do

Ministério Público, fortalece o órgão e pode torná-lo mais dinâmico e eficiente na

defesa dos direitos e interesses dos consumidores, embora os resultados positivos

dessa alteração estejam condicionados à efetiva atuação dos membros da instituição

em comento.

Quanto à Jurdecon, o § 6º do art. 23 da Lei Complementar nº 61 prevê sua

competência para proferir decisão administrativa, em caráter definitivo, no julgamento

dos recursos voluntários e necessários interpostos contra as decisões das

autoridades que decidem os processos administrativos. A proposição explica o dever

de fundamentar as decisões da Junta, as quais deverão prolatar julgamentos por

maioria de seus membros. Além disso, o § 7º, que se pretende introduzir no art. 23 da

mencionada norma complementar, tem por objetivo autorizar a Jurdecon a elaborar

súmulas ou enunciados que propiciem a otimização da atividade finalística do Procon-

MG, por meio do Regimento Interno aprovado pela Câmara de Procuradores de

Justiça. Tais súmulas têm o escopo de uniformizar as decisões administrativas sobre

determinadas matérias e, consequentemente, de agilizar os julgamentos, o que é

plenamente compatível com o princípio da eficiência, que enfatiza a celeridade nas

decisões do poder público.
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Portanto, em face das alegações apresentadas pelo Procurador-Geral de Justiça,

as mudanças propostas na estrutura orgânica do Ministério Público podem ser

favoráveis aos consumidores e conferir mais dinamismo ao Procon-MG, o que nos

leva a atestar a conveniência e oportunidade do projeto.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

58/2010.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros, relator - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2010

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 59/2010, do Procurador-Geral de Justiça, “altera

dispositivos da Lei Complementar nº 66, de 22 de janeiro de 2003, que criou o Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC – e o Conselho Gestor do

Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor”.

O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela aprovação do

projeto de lei na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1.

Agora, em razão da aprovação de requerimento do Deputado Adalclever Lopes,

vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, consoante

dispõe o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende promover alterações na lei de criação do Fundo

de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC –, especificamente nos dispositivos

que cuidam da aplicação de seus recursos, de seus beneficiários e do Conselho

Gestor do Fundo.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, visando ao

aprimoramento do projeto, de forma a adequá-lo à legislação que rege a matéria, aos
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mandamentos constitucionais e à técnica legislativa. A Comissão de Administração

Pública, por sua vez, apresentou emenda ao referido substitutivo.

Passamos à análise da proposição.

Nos termos do art. 5º, inciso XXXII, da Constituição da República, é dever do

Estado promover, na forma da lei, a defesa do consumidor, sendo esta, nos termos

do art. 170, inciso V, da Carta Maior, um dos princípios que regem a atividade

econômica.

No que tange à legislação federal, o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24/7/85, que

disciplina a ação civil pública, prevê que, havendo condenação em dinheiro, a

indenização pelo dano causado ao consumidor reverterá a um fundo cujos recursos

serão destinados à reconstituição dos bens lesados.

Por sua vez, a Lei Federal nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor –, de

11/9/90, em seus arts. 56, inciso I, e 57, determina que os valores das penas de multa

decorrentes das infrações às normas de defesa do consumidor reverterão para o

Fundo de que trata a citada Lei nº 7.347. Além disso, o Decreto Federal nº 2.181, de

20/3/97, que regulamenta a aplicação das sanções administrativas previstas no

Código de Defesa do Consumidor, estabelece, em seu art. 29, combinado com o art.

30, que a multa reverterá para o fundo pertinente à pessoa jurídica de direito público

que impuser a sanção, sendo seu valor destinado ao financiamento de projetos

relacionados com os objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, a

defesa dos direitos básicos do consumidor e a modernização administrativa dos

órgãos públicos de defesa do consumidor.

Assim, o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC – e seu

Conselho Gestor efetivam preceitos contidos nas norma federais citadas, constituindo

importantes instrumentos de tutela das relações de consumo.

Dessa forma, projeto de lei que vise ao aperfeiçoamento de tais mecanismos de

proteção é inegavelmente oportuno por ser compatível com a política estadual de

relações de consumo. Acreditamos que, com as alterações propostas, a gestão dos

recursos destinados a custear ações de prevenção e reparação de danos ao

consumidor será mais eficiente, principalmente em vista da ampliação da participação

de órgãos e entidades ligados à defesa do consumidor no Conselho Gestor do Fundo.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 59/2010 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, apres entada pela Comissão de

Administração Pública.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros, relator - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 66/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe altera o

anexo da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94.

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 Comissão de Administração Pública, que

opinou por sua aprovação com as Emendas nºs 1 e 2.

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 a adequar a estrutura do Ministério Público às

alterações promovidas na organização e divisão judiciárias do Estado. O autor alega,

em sua justificação, que desde 2001 o volume de trabalho aumentou

consideravelmente, “o que evidencia a defasagem do número de membros em face

da celeridade demandada pela satisfação do interesse público.”

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices à tramitação da

matéria, cuja iniciativa cabe, justamente, ao Procurador-Geral de Justiça. Ressaltou

que a Lei Complementar nº 105, de 14/8/2008, ampliou a estrutura do Poder

Judiciário com o aumento do número de Juízes e a criação de novas varas e

comarcas e, ainda, alterou os critérios das respectivas classificações. Em seu

parecer, a Comissão argumentou que o objetivo da instalação de varas e promotorias



____________________________________________________________________________
1211

é atribuir celeridade aos processos, sobretudo em virtude do aumento da demanda

processual. Evidencia-se, assim, a necessidade de alteração do número de

Promotores nas comarcas e a consequente instalação de novas promotorias.

A referida Comissão apresentou a Emenda nº 1 com vistas a adequar a estrutura

do projeto aos princípios da técnica legislativa. Além disso, foi apresentada a Emenda

nº 2, que suprimiu o art. 2º do projeto de lei, que dispunha sobre a alteração da

organização e divisão judiciárias, matéria de competência privativa do Tribunal de

Justiça que já encontra previsão na Lei Complementar nº 105, de 2008, e está

prevista no projeto de lei em análise, no item II do quadro de pessoal a que se refere

o art. 1º.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública corroborou o

entendimento da Comissão de Constituição e Justiça e destacou que razão assiste ao

Procurador de Justiça em propor a alteração do Quadro de Promotores do Ministério

Público, inclusive para adequá-lo à classificação das comarcas existentes, o que

contribuirá, certamente, para o melhor desempenho do papel de defensor dos

interesses sociais e individuais.

No que concerne à competência desta Comissão para proceder à análise da

repercussão financeira e orçamentária das proposições, destacamos que a Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, em seu art. 20, inciso II, alínea “c”, determina que o

total de despesa com pessoal do Ministério Público não poderá exceder 2% da

Receita Corrente Líquida - RCL. Além disso, o parágrafo único do art. 22 estabelece

que o limite prudencial é de 1,9%, a partir do qual deverão ser adotadas medidas

corretivas para evitar que seja atingido o limite máximo. 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.

De acordo com dados extraídos do Armazém do Sistema Integrado de

Administração Financeira – Siafi –, as despesas do Ministério Público com pessoal

para o exercício de 2010, considerando outubro como mês de referência,

representam 1,7% da RCL, estando, portanto, dentro dos limites legais. Adicionando-

se o valor do impacto financeiro decorrente da aprovação do projeto de lei em
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questão para o exercício de 2011, ou seja, R$17.408.447,00, ainda se obtém valor

inferior ao limite prudencial.

Além disso, o Procurador-Geral de Justiça, por meio do Ofício nº 13, de 2010,

esclarece que os cargos decorrentes da estrutura proposta serão preenchidos de

forma planejada e a longo prazo, com observância da LRF e das condições

orçamentárias do Ministério Público Estadual.

Cabe destacar, ainda, que a proposição em tela atende 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 - LDO -,

exigência cumprida em seu art. 15.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 66/2010, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.126/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Tiros o imóvel

que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2009 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, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.126/2009 de autorizar o Poder Executivo a fazer a

reversão ao Município de Tiros de imóvel constituído de terreno com área de

14.400m², situado na Av. Antônio Carlos, lotes nºs 1.506 a 1.521 do quarteirão 109,
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nesse Município, e registrado sob o nº 3.232, a fls. 232 do Livro 2-G, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Tiros.

O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1985 por doação do

Município de Tiros, sem a imposição de qualquer ônus. Em decorrência disso, a

forma adequada para sua transmissão ao patrimônio municipal é doação e não

reversão, como proposto no projeto.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

bens 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.

Dessa forma, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o imóvel será

destinado à construção de moradias populares. Segundo informações do Prefeito

Municipal, a administração local pretende edificar na área habitações para cidadãos

de baixa renda, o que trará relevantes benefícios sociais para a comunidade do

Município.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, o Substitutivo nº 1, com

a finalidade de introduzir a forma correta de alienação do imóvel (doação) e de inserir

cláusula prevendo sua reversão ao patrimônio do doador se, no prazo avençado, não

lhe for dada a destinação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.126/2009 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tiros 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 Tiros o imóvel

constituído pela área de 14.400m² (quatorze mil e quatrocentos metros quadrados),

situado na Av. Antônio Carlos, lotes nºs 1.506 a 1.521 do quarteirão 109, nesse

Município, e registrado sob o nº 3.232, a fls. 232 do Livro 2-G, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Tiros.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de moradias populares.

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

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

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

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Délio Malheiros - Ademir

Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.540/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem como

objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Belo Horizonte o

imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2009 e encaminhada

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 3.540/2009 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer

reverter ao Município de Belo Horizonte o imóvel com área de 36.082,50m², situado

nesse Município e registrado sob o nº 9.292, no Livro 2 do Cartório do 7º Ofício de

Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

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.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição estabelece que no local
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deverá ser instalada a Gerência de Manutenção da Secretaria de Administração

Regional Municipal Barreiro.

Entretanto, como, nos casos de reversão de imóvel, não cabe ao Estado impor sua

destinação, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, que suprime o

parágrafo único do art. 1º da proposição.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.540/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Délio Malheiros, relator - Ademir Lucas - Adalclever

Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.814/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão Especial de Execução de Penas no Estado, o projeto de lei

em análise “altera a Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de

execução penal”.

Por força do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foram anexados à

proposição os Projetos de Lei nºs 4.652 e 4.658/2010, de autoria, respectivamente,

dos Deputados Durval Ângelo e Ruy Muniz, que pretendem assegurar e regulamentar

a visita íntima em estabelecimento penitenciário, modificando a Lei nº 11.404, de

25/1/94, que contém as normas de execução penal.

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou. Em seguida, a Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e

2, de sua autoria.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser analisada nos limites de sua

competência, nos termos do art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise tem por finalidade alterar a Lei de Execução Penal - LEP -

estadual, introduzindo mecanismos para o controle da execução penal por meio

eletrônico. Prevê, ainda, a obrigatoriedade de disponibilização de salas equipadas

para a realização de videoaudiência e a prestação de assistência jurídica; a

possibilidade de concessão de prisão domiciliar pelo Juiz competente, em caso de

inexistência de vaga em regime aberto, com uso de monitoramento eletrônico; a

possibilidade de concessão da remissão da pena pelo estudo e a obrigatoriedade da

emissão de atestado de pena a cumprir ao preso provisório ou ao sentenciado,

semestralmente.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, de modo a

sanar vícios no texto original, entre eles a violação de competência privativa da União

para legislar sobre temas de direito penal e processual penal. Modificou o art. 1º do

projeto, de maneira a adequá-lo à técnica legislativa. A Comissão não encontrou

óbice jurídico em relação ao dispositivo que institui a exigência de disponibilização de

salas equipadas para a realização de videoconferência e a prestação de assistência

jurídica, ressaltando, ademais, que a lei de execução penal federal já prevê a

obrigatoriedade de o estabelecimento penal contar com áreas e serviços destinados à

assistência ao preso, incluída aí a assistência jurídica. De outro lado, considerou que

a previsão da possibilidade de cumprimento de pena sob o regime aberto em regime

domiciliar, em caso de inexistência de vaga, refere-se diretamente ao direito de

liberdade do condenado, apresentando natureza penal e processual penal e estando

fora, portanto, do âmbito de competência do Estado. Em relação ao monitoramento

eletrônico, a Comissão apresentou alterações à proposta, com a finalidade de

estabelecer as hipóteses e o procedimento do monitoramento eletrônico, de acordo

com as alterações recentes promovidas na Lei Federal nº 7.210, de 1984, e demais

normas que regem o assunto. Dessa forma, acrescentou os deveres do condenado

submetido ao monitoramento eletrônico, acompanhados das sanções em caso de

descumprimento, e, finalmente, estabeleceu hipóteses de revogação do benefício.

O Substitutivo nº 1 também realizou as correções necessárias para atender o intuito

do legislador de conferir ao condenado a compensação da pena com o trabalho por
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ele realizado no período em que se encontra preso (remição). Encampou, ainda, a

previsão de emissão de atestado de pena a cumprir em prazo diferente do

estabelecido na legislação federal, por considerar que a matéria estaria dentro do

âmbito de competência estadual.

Finalmente, o substitutivo incorporou a regulamentação da visita íntima em

estabelecimento penitenciário, por força da anexação dos Projetos de Lei nºs

4.652/2010 e 4.658/2010. Entre as alterações propostas pelo referidos projetos, estão

a inclusão do preso provisório como beneficiário da visita íntima, a previsão de

hipóteses em que a medida pode ser suspensa ou restringida, bem como a

disposição de que o direito de visitas compreende relações oriundas de casamento,

união estável, união homoafetiva e parentesco. A Comissão de Constituição e Justiça

suprimiu dispositivos que não podem ser tratados como matéria de lei, por serem de

cunho administrativo, tais como o dispositivo que determina o fornecimento de

preservativos aos sentenciados para a realização de visita íntima e o que estabelece

a periodicidade mínima e o prazo de duração das visitas íntimas.

Outra modificação digna de nota introduzida pela CCJ foi postergar para o ano de

2011 a efetivação das disposições em análise de forma a permitir a inclusão dos

gastos pertinentes no Orçamento a ser votado em 2010, em obediência à Lei de

Responsabilidade Fiscal.

A Comissão de Segurança Pública, por seu turno, ressaltou que o projeto em

análise é fruto do trabalho da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado,

que, no ano de 2009, ouviu diversos representantes do Poder Executivo, do Tribunal

de Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da OAB-MG e de entidades

da sociedade civil organizada, para estudar e discutir a execução penal no Estado. As

propostas encampadas pelo projeto em análise refletem, portanto, as alternativas

construídas em conjunto com a sociedade para enfrentar os problemas identificados,

dentre os quais se destacam a tendência de expansão acelerada da população

carcerária, o número excessivo de prisões cautelares, associados às deficiências da

assistência jurídica gratuita a acusados hipossuficientes, e o excesso de foco da

política de segurança pública no viés punitivo e retributivo como estratégia de política

criminal, razão que justifica a necessidade de implantação da chamada justiça
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restaurativa e a busca de alternativas ao sistema penitenciário, tais como as penas

alternativas e o monitoramento eletrônico.

Apresentou duas emendas ao projeto com o objetivo tão somente de aperfeiçoar a

técnica legislativa, mantendo intacto o mérito. A primeira corrige remissão feita de

forma equivocada. A segunda substitui, acertadamente, a expressão “remição parcial”

por “remição”, de forma a deixar o texto compatível com as outras alterações

idênticas feitas em outros dispositivos.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, escopo desta Comissão, ressaltamos

que o projeto implicará dispêndios financeiros por parte do Estado no que diz respeito

à aquisição do instrumental necessário para assegurar as medidas de monitoramento

eletrônico dos presos e dos programas eletrônicos para controle da duração da

execução penal; às eventuais adaptações dos locais adequados para visita íntima e,

por fim, à montagem de salas para a realização de videoaudiências e a prestação de

assistência jurídica.

Destacamos, porém, que o direito a visita íntima já é consagrado pelo art. 66 da Lei

de Execução Penal do Estado e é regulamentado pela Portaria nº 1.190, de

19/6/2008, do Ministério da Justiça. Quanto à previsão de salas equipadas para a

realização de videoaudiências e a prestação de assistência jurídica, cumpre registrar,

nos termos já assinalados pela Comissão de Constituição e Justiça, que a Lei Federal

nº 7.210 já determina que o estabelecimento penal deverá contar com áreas e

serviços destinados à assistência, na qual se encontra abrangida a assistência

jurídica, conforme dispõem os arts. 10 e 11, III, da mesma lei federal. Conquanto a

aquisição de equipamento para a realização de videoaudiência implique gastos

públicos, eles serão menores do que a economia de tempo, os custos e os riscos com

as escoltas policiais para acompanhamento dos presos para audiência.

Em relação ao monitoramento eletrônico, destacamos que o Substitutivo nº 1 prevê

seu uso nas seguintes hipóteses: aplicação de pena privativa de liberdade a ser

cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou concessão de progressão para tais

regimes; autorização de saída temporária no regime semiaberto; aplicação de pena

restritiva de direitos que estabeleça limitação de horários ou de frequência a

determinados lugares; prisão domiciliar e concessão de livramento condicional ou de
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suspensão condicional da pena.

Se, de um lado, o projeto implicará custos para a aquisição de equipamentos, de

outro lado, porém, propiciará uma economia de recursos, tendo em vista que o

Estado, além de se desimcumbir da tarefa de arcar com os custos de manutenção do

sentenciado em algumas hipóteses previstas no projeto, passará a contar com um

meio mais eficiente para a fiscalização do cumprimento das penas, diminuindo os

riscos de fugas e de prática de outros crimes. Implicará também economia com

vigilância por equipes policiais, no caso de condenado a prisão domiciliar, e

aumentará o sentimento de segurança na sociedade. Além disso, conforme

destacado pela Câmara dos Deputados, quando da tramitação de projeto de lei

federal com objetivos análogos aos do projeto em comento, o monitoramento

eletrônico contribuirá para a realização das “funções preventiva e ressocializadora da

pena e supre uma série de deficiências do nosso atual sistema de execução penal”.

Por tudo o que foi dito, o Estado desembolsaria cerca de R$600,00 mensais por

unidade, incluindo o monitoramento, conforme informado pelo representante do

fabricante do equipamento na audiência pública antes mencionada. Vê-se, portanto,

que o balanço final do projeto é positivo para o Estado, para o condenado e para a

sociedade. Além de implicar economia de recursos, contribui para a celeridade e

efetividade da execução penal.

Deve-se ressaltar, por fim, que no Projeto de Lei nº 4.894/2010, que trata da revisão

do PPAG 2008-2011, em tramitação nesta Casa, consta o Programa 020 - Expansão,

modernização e humanização do sistema prisional. Nele, a Ação 1191 - Criação e

implantação de uma metodologia de monitoramento dos condenados em regime

externo - tem a finalidade de “garantir o efetivo acompanhamento dos condenados

em regime externo, por meio da criação e implantação de uma metodologia de

monitoramento, incluindo a utilização de instrumentos informatizados por

rastreamento”. O mesmo programa prevê a Ação 1131 - Implantação de núcleos

jurídicos nas unidades prisionais -, que visa “assegurar a assistência jurídica da

totalidade dos presos do sistema prisional”, e, por fim, a Ação 4279 - Consolidação do

modelo de gestão prisional -, que busca “consolidar o modelo de gestão por

resultados no sistema prisional, através do monitoramento de ações e indicadores de
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desempenho das unidades prisionais, auditorias de qualidade e desenvolvimento e

implantação do Sistema de Informação Penitenciária - Infopen”. Tais ações já contam

com dotações orçamentárias específicas para o atendimento das medidas propostas

no projeto em análise.

Conclusão

Por essas razões, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.814/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as

Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Segurança Pública.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.916/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem nº 546/2010, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a habilitação

sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte no Estado e dá

outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos

seguintes.

Fundamentação

O projeto em tela dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento

agroindustrial rural de pequeno porte.

Para tanto, determina, no art. 1º, que esse tipo de estabelecimento – que produz,

beneficia, prepara, transforma, manipula, fraciona, recebe, embala, reembala,

acondiciona, conserva, armazena, transporta ou expõe à venda produtos de origem

vegetal e animal para comercialização – será habilitado pelo órgão de controle ou de



____________________________________________________________________________
1221

defesa sanitária competente.

Conforme salientado pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, na exposição de motivos inclusa na mensagem que encaminha a

proposição, “a agricultura familiar representa em Minas Gerais um importante

segmento na produção agroindustrial de alimentos e segurança alimentar [porém] dos

15.000 estabelecimentos (...) apenas 6% possuem algum tipo de habilitação sanitária.

Entre as dificuldades enfrentadas pela agroindústria familiar mineira, encontra-se a

inexistência, até o momento, de uma legislação sanitária estadual que seja específica

a esse segmento”.

Parece-nos, portanto, que, como afirmou o titular da Pasta de Agricultura, a

proposta em questão: “tem por finalidade disciplinar a habilitação sanitária dos

estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte de modo a compatibilizar a

aplicação dos princípios básicos de higiene e de saúde necessários à garantia da

inocuidade, identidade, qualidade, integridade dos produtos e da saúde do

consumidor com as condições gerais de instalações, equipamentos e práticas

operacionais que observem e respeitem: as diferentes escalas de produção; as

especificidades regionais dos produtos; as formas tradicionais de fabricação, que

constituem patrimônio histórico e cultural do povo mineiro; e a realidade econômica

dos agricultores familiares mineiros”.

Ao buscar o controle da produção agrícola dos pequenos produtores sem

desconsiderar suas características, criando exigências passíveis de serem

cumpridas, a proposta em questão mostra-se em consonância com vários princípios

constitucionais, tais como os da igualdade e da razoabilidade.

No que se refere aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade,

cuja análise cumpre a esta Comissão, não encontramos óbice à tramitação do projeto

nesta Casa. A iniciativa de lei sobre a matéria cabe, também, ao Chefe do Executivo;

ademais, não há invasão de competência legislativa. Nos termos do art. 23, II, da

Carta Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública. Consoante o art. 24, XII, da

Carta Maior, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde.
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Não se pode olvidar, ademais, que a atuação do Estado na aferição da qualidade

de produtos agrícolas que serão oferecidos a consumidores em todo o seu território

torna mais tangível o disposto no inciso XXXII do art. 5º da Constituição da República,

segundo o qual o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

É preciso dizer que a proposta em análise foi apresentada pelo Chefe do Executivo

Estadual com fundamento na autorização legal conferida aos Estados por meio do

art. 2º do Decreto Federal nº 7.216, de 17/6/2010:

“Art. 2º – O anexo ao Decreto nº 5.741, de 2006 passa a vigorar acrescido dos

seguintes artigos:

‘Art. 143-A – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar normas

específicas relativas às condições gerais das instalações, equipamentos e práticas

operacionais de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte observados os

princípios básicos de higiene dos alimentos, tendo como objetivo a garantia da

inocuidade dos produtos de origem animal, bem como em relação ao art. 7º, incisos I,

II e III.

Parágrafo único – Entende-se por estabelecimento agroindustrial rural de pequeno

porte o estabelecimento de propriedade de agricultores familiares, de forma individual

ou coletiva, localizado no meio rural, com área útil não superior a duzentos e

cinquenta metros quadrados, destinado exclusivamente ao processamento de

produtos de origem animal, dispondo de instalações para:

I – abate ou industrialização de animais produtores de carnes;

II – processamento de pescados e seus derivados;

III – processamento de leite ou seus derivados;

IV – processamento de ovos ou seus derivados; ou

V – processamento de produtos das abelhas ou seus derivados’.”.

Por sua vez, o Decreto Federal nº 5.741, de 30/3/2006, organiza o Sistema

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária e dá outras providências e

regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A da Lei Federal nº 8.171, de 17/1/91, a qual

dispõe sobre a política agrícola.

Não há, frisamos, óbice constitucional à tramitação do projeto. Não se pode falar

que a medida pretende obstar o cumprimento das regras de saúde pública e meio
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ambiente previstas em lei, mas visa a estabelecer um processo simplificado de

fiscalização sanitária e definir normas técnicas compatíveis com as peculiaridades

apresentadas pelos produtores da agricultura familiar. Trata-se, ao nosso ver, de

produzir a normatização sobre determinada matéria tendo em conta a realidade

empírica. Este fato maximiza, embora não garanta, a efetividade ou eficácia social da

medida que se pretende implantar.

Impende esclarecer que, à primeira vista, pareceu-nos que os arts. 9º e 14 da

proposição fixavam novas competências para órgãos de outras unidades da

Federação. No entanto, verificamos, ao pesquisar a legislação pertinente, que a Lei

Federal nº 7.889, de 23/11/89, que dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos

produtos de origem animal, reza que são competentes para realizar a fiscalização o

Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos industriais especializados e nas

propriedades rurais com instalações adequadas para a matança de animais e o seu

preparo ou industrialização, sob qualquer forma, para o consumo; nos entrepostos de

recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que o industrializarem; nas

usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de

recebimento, refrigeração e desnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e

manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos; nos entrepostos de

ovos e nas fábricas de produtos derivados; nos entrepostos que, de modo geral,

recebam, manipulem, armazenem, conservem ou acondicionem produtos de origem

animal; nas propriedades rurais; nas casas atacadistas e nos estabelecimentos

varejistas que façam comércio interestadual ou internacional; as Secretarias de

Agricultura dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos citados

estabelecimentos que façam comércio intermunicipal, e as Secretarias ou

Departamentos de Agricultura dos Municípios, nos citados estabelecimentos que

façam apenas comércio municipal.

O Código de Saúde do Estado, por sua vez, em seu art. 23, estabelece que

compete privativamente ao ocupante de função ou cargo de direção, assessoramento

e coordenação das ações de vigilância à saúde, lotado na Secretaria de Estado de

Saúde, nas Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes, no âmbito de

sua competência, conceder alvará sanitário para funcionamento de estabelecimento.
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Salientamos que a esta Comissão cabe analisar os aspectos de

constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto. Não nos cabe dizer se as

medidas pretendidas são adequadas, proporcionais ou razoáveis: esta questão será

analisada nas comissões de mérito.

Por fim, com o intuito de aperfeiçoar a redação da proposta segundo a técnica

legislativa, apresentamos substitutivo ao final do parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.916/2010 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de

pequeno porte no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Todo estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte será habilitado

pelo órgão de controle ou de defesa sanitária competente, nos termos desta lei e de

seu regulamento.

Art. 2º – Para os fins desta lei, considera-se:

I – estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte o estabelecimento de

propriedade ou sob gestão de agricultor familiar, individual ou coletivamente,

localizado no meio rural, com área útil construída não superior a 250m² (duzentos e

cinquenta metros quadrados), que produza, beneficie, prepare, transforme, manipule,

fracione, receba, embale, reembale, acondicione, conserve, armazene, transporte ou

exponha à venda produtos de origem vegetal e animal, para fins de comercialização;

II – agricultor familiar aquele definido na forma da Lei Federal n° 11.326, de 24 de

julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da

Agricultura Familiar e Empreendimentos Rurais.

Parágrafo único – Para efeito do disposto no inciso I do “caput”, produtos de origem

animal podem ser adicionados de produtos de origem vegetal.

Art. 3º – Na aplicação desta lei, serão observados:
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I – os princípios básicos de higiene e de saúde necessários à garantia de

inocuidade, identidade, qualidade e integridade dos produtos e saúde do consumidor;

II – as condições gerais de instalações, equipamentos e práticas operacionais que

respeitem:

a) as diferentes escalas de produção;

b) as especificidades regionais de produtos;

c) as formas tradicionais de fabricação, que constituem patrimônio histórico e

cultural do povo mineiro;

d) a realidade econômica dos agricultores familiares.

Art. 4º – O regulamento desta lei estabelecerá:

I – requisitos e normas operacionais para a concessão da habilitação sanitária ao

estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte;

II – critério simplificado para o exame das condições de funcionamento dos

estabelecimentos, conforme exigências higiênico-sanitárias essenciais, para obtenção

do título de registro e do cadastro e para a transferência de propriedade;

III – detalhamento das ações de inspeção, fiscalização, padronização, embalagem,

cadastro, registro e relacionamento dos estabelecimentos agroindustriais rurais de

pequeno porte, bem como normas para aprovação de seus produtos, incluindo a

metodologia de controle de qualidade e sanidade, quando for o caso;

IV – normas complementares para venda ou fornecimento pelos estabelecimentos

de que trata esta lei de pequenas quantidades de produtos da produção primária, a

retalho ou a granel;

V – normas específicas relativas às condições gerais das instalações, dos

equipamentos e práticas operacionais dos estabelecimentos de que trata esta lei,

observados os princípios básicos de higiene e sanidade, com vistas a garantir a

inocuidade e a qualidade dos produtos.

CAPÍTULO II

DA HABILITAÇÃO, DA INSPEÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

Seção I

Da Habilitação Sanitária

Art. 5º – A habilitação sanitária é ato privativo dos órgãos oficiais de controle e de
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defesa sanitária, atestando que o estabelecimento, para fins de execução das ações

previstas no inciso I do art. 2º, atende aos princípios básicos de higiene e de saúde

aplicáveis à espécie, visando à garantia de inocuidade e qualidade dos produtos

comercializados e à saúde do consumidor.

§ 1º – A habilitação sanitária compreende o relacionamento, o cadastro ou registro

dos estabelecimentos e de seus produtos e a autorização para comercialização.

§ 2º – A habilitação sanitária fica condicionada à prévia inspeção e à fiscalização

sanitária do estabelecimento e dos produtos a que se refere esta lei.

Art. 6º – A habilitação sanitária do estabelecimento agroindustrial rural de pequeno

porte será feita por unidade, na forma em que dispuser o regulamento desta lei.

Parágrafo único – A habilitação será requerida pelo agricultor familiar responsável

pela unidade junto ao órgão oficial competente e deverá preceder o início das

atividades do estabelecimento.

Art. 7º – O prazo de validade da habilitação será definido pelo órgão de controle ou

de defesa sanitária competente.

Parágrafo único – A habilitação poderá, a qualquer tempo, ser suspensa ou

cassada por decisão fundamentada do órgão de controle ou de defesa sanitária

competente, nos termos da legislação pertinente.

Art. 8º – Os estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte serão

classificados como:

I – estabelecimentos de produtos de origem vegetal;

II – estabelecimentos de produtos de origem animal, adicionados ou não de

produtos de origem vegetal;

III – estabelecimentos mistos, que processam produtos de origem animal e vegetal.

§ 1º – Para fins de habilitação, os estabelecimentos de que trata este artigo serão

considerados nas seguintes modalidades:

a) unidade individual, quando pertencer a agricultor familiar;

b) unidade coletiva, quando pertencer ou estiver sob gestão de associação ou

cooperativa de agricultores familiares.

§ 2º – A unidade coletiva será utilizada, exclusivamente, pelos associados ou

filiados da associação ou cooperativa a que pertencer ou que a administrar.
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Art. 9º – São órgãos de controle e de defesa sanitária competentes para a

expedição da habilitação sanitária de que trata esta lei:

I – em se tratando de estabelecimento de produtos de origem vegetal:

a) Secretaria de Estado de Saúde;

b) Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos oficiais equivalentes dos Municípios;

II – em se tratando de estabelecimento de produtos de origem animal, adicionados

ou não de produtos de origem vegetal:

a) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na forma da legislação

federal vigente;

b) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio de seu

órgão de defesa sanitária;

c) secretarias ou departamentos de agricultura dos Municípios, por meio de órgão

com mandato ou atribuição para o exercício da defesa sanitária;

III – em se tratando de estabelecimento misto, os órgãos oficiais previstos neste

artigo, no âmbito de sua respectiva competência legal.

Seção II

Do Estabelecimento de Produtos de Origem Vegetal

Art. 10 – Para a habilitação sanitária do estabelecimento de produtos de origem

vegetal, serão inspecionados os ambientes internos e externos do estabelecimento,

bem como os seus produtos, instalações, máquinas, equipamentos, normas e rotinas

técnicas.

Art. 11 – O estabelecimento de produtos de origem vegetal fica obrigado a:

I – observar os padrões específicos de registro, conservação, embalagem,

rotulagem e prazo de validade dos produtos expostos à venda, armazenados ou

entregues ao consumo;

II – manter instalações e equipamentos em condições compatíveis com os padrões

de identidade e qualidade dos produtos;

III – manter rigorosas condições de higiene, observada a legislação vigente;

IV – manter pessoal qualificado para a execução das ações discriminadas no inciso

I do art. 2º desta lei, bem como fornecer-lhe, quando couber, equipamentos de

proteção individual e treinamento adequado, segundo a legislação vigente;
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V – fornecer ao consumidor do produto as informações necessárias para sua

utilização adequada e para a preservação da saúde.

Parágrafo único – O estabelecimento obriga-se, quando solicitado pela autoridade

sanitária competente, a apresentar o plano de controle de qualidade das etapas e dos

processos de produção.

Art. 12 – Os órgãos oficiais de controle sanitário, para os fins de aplicação desta lei,

obedecerão ao disposto na legislação vigente, ficando autorizados a baixar normas

complementares, se necessário.

Seção III

Do Estabelecimento de Produtos de Origem Animal, adicionados ou não de produtos

de origem vegetal

Art. 13 – O estabelecimento de produtos de origem animal, adicionados ou não de

produtos de origem vegetal, disporá, de acordo com a sua destinação, de instalações

para:

I – abate ou industrialização de animais produtores de carne;

II – processamento de pescados ou seus derivados;

III – processamento de leite ou seus derivados;

IV – processamento de ovos ou seus derivados,

V – processamento de produtos das abelhas e seus derivados.

Art. 14 – Sem prejuízo do disposto no art. 9º desta lei, os estabelecimentos de

produtos de origem animal, adicionados ou não de produtos de origem vegetal, serão

inspecionados e fiscalizados:

I – pelos órgãos ou departamentos de defesa sanitária das Secretarias de

Agricultura dos Municípios, quando se tratar de produção destinada ao comércio

intramunicipal;

II – pelo órgão de defesa sanitária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, quando se tratar de produção destinada a comércio intermunicipal;

III – pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando se tratar de

produção destinada a comércio interestadual, na forma da legislação federal vigente.

§ 1º – Nos casos referidos nos incisos I e II do “caput”, os produtos dos

estabelecimentos poderão ser comercializados em todo o território nacional mediante
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o reconhecimento oficial da equivalência dos serviços municipal, estadual e federal de

inspeção, de conformidade com os preceitos legais e as normas complementares que

regem o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – Suasa – e o

Sistema Brasileiro de Inspeção – Sisbi.

§ 2º – O órgão estadual de defesa sanitária poderá instalar, em cada uma das

mesorregiões administrativas do Estado, unidades especiais de inspeção e

fiscalização sanitárias, que terão autonomia para a análise dos processos de registro

e concessão da habilitação dos estabelecimentos de produtos de origem animal e

que funcionarão nas sedes de suas Coordenadorias Regionais, vinculadas a uma

coordenadoria a ser instituída no Escritório Central.

Art. 15 – Ficam os órgãos oficiais de defesa sanitária autorizados a baixar normas

complementares para especificar os casos e a forma em que será realizado o

controle por meio de registros auditáveis da produção de estabelecimentos de

produtos de origem animal, adicionados ou não de produtos de origem vegetal,

habilitados, bem como a forma e o campo de atuação dos seus responsáveis pelos

registros.

Art. 16 – Aos estabelecimentos de produtos de origem animal, adicionados ou não

de produtos de origem vegetal, aplicam-se as disposições da Lei nº11.812, de

23/1/95, no que se refere à coleta de amostras fiscais e de amostras de rotina.

Seção IV

Do Estabelecimento Misto

Art. 17 – O estabelecimento misto poderá processar os produtos de origem animal e

de origem vegetal em uma mesma edificação, desde que em áreas isoladas e

assegurada a impossibilidade de contaminação cruzada.

Art. 18 – O estabelecimento misto será habilitado, inspecionado e fiscalizado pelos

órgãos de controle e de defesa sanitária, no âmbito de suas competências legais.

Seção V

Dos Serviços de Inspeção e de Fiscalização

Art. 19 – Incumbe aos órgãos de controle e de defesa sanitária, na execução dos

serviços de inspeção e de fiscalização dos estabelecimentos de que trata esta lei:

I – analisar e aprovar as plantas de construção e reforma do estabelecimento
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requerente, sendo-lhes facultado editar normas complementares que estabeleçam as

especificações mínimas exigíveis e critério simplificado para análise e aprovação das

condições gerais das instalações, dos equipamentos e das práticas operacionais;

II – relacionar, cadastrar ou registrar os estabelecimentos e seus fornecedores e

aprovar ou registrar, se for o caso, os produtos passíveis de serem produzidos,

segundo a natureza e a origem da matéria-prima e dos ingredientes, das instalações,

dos equipamentos e do processo de fabricação e comercialização;

III – aprovar e expedir, no âmbito de sua competência legal, o certificado de registro

ou o alvará sanitário do estabelecimento;

IV – capacitar e treinar os inspetores e fiscais do seu corpo técnico;

V – inspecionar, reinspecionar e fiscalizar o estabelecimento, as instalações e

equipamentos, a matéria–prima, os ingredientes e os produtos elaborados;

VI – executar a ação fiscal no âmbito e nos limites de suas competências legais.

Parágrafo único – Os órgãos oficiais de controle e de defesa sanitária exercerão

suas atividades de inspeção e de fiscalização de forma coordenada e integrada, na

forma em que dispuser o regulamento.

Art. 20 – O valor e a forma de recolhimento das taxas decorrentes de registro e

vistoria do estabelecimento, registro ou alteração do rótulo do produto, alteração da

razão social e inspeção e reinspeção sanitárias dos produtos observarão o disposto

na legislação aplicável à espécie.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 – O agricultor familiar proprietário ou dirigente do estabelecimento

agroindustrial rural de pequeno porte habilitado, nos termos desta lei, é o responsável

pela qualidade dos alimentos que produz e se obriga a:

I – capacitar-se para a execução das atividades discriminadas no inciso I art. 2º

desta lei, por meio de participação em cursos e treinamentos sobre Boas Práticas de

Fabricação – BPF –, na especialidade de sua produção, os quais serão realizados

sob a supervisão e a coordenação dos órgãos oficiais de controle ou de defesa

sanitária;

II – promover ações corretivas sempre que forem detectadas falhas no processo
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produtivo ou no produto;

III – fornecer aos órgãos de controle ou de defesa sanitária, sempre que solicitado,

dados e informações sobre os serviços, as matérias primas e as substâncias

utilizadas, os processos produtivos, as práticas de fabricação e os registros de

controle de qualidade, bem como sobre os produtos e subprodutos fabricados;

IV – assegurar livre acesso dos agentes fiscais aos estabelecimentos habilitados e

colaborar, em tudo que estiver ao seu alcance, com os órgãos oficiais de controle ou

de defesa sanitária.

Art. 22 – Os órgãos oficiais de controle e de defesa sanitária, de pesquisa e de

assistência técnica e extensão rural desenvolverão, de forma permanente e articulada

com a Secretaria Estadual de Educação, os conselhos regionais de profissão e as

entidades representativas dos agricultores familiares, programa de educação sanitária

visando a fomentar, entre os produtores e a sociedade, consciência crítica sobre a

importância da inspeção e da fiscalização sanitária para a saúde pública e para a

garantia da segurança alimentar.

Art. 23 – A infração às normas estabelecidas nesta lei e em seu regulamento

acarretarão, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas previstas na

legislação aplicável à espécie, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal

cabíveis.

Art. 24 – O Poder Executivo estabelecerá regras de transição para:

I – adequação dos pedidos de habilitação dos estabelecimentos de que trata esta

lei, protocolizados nos órgãos de controle e de defesa sanitária competentes, antes

da entrada de vigência desta lei;

II – adequação dos estabelecimentos às regras contidas nesta lei e em seu

regulamento.

Art. 25 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Ademir Lucas, relator - Délio Malheiros - Adalclever

Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.916/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Relatório

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

Mensagem nº 546/2010, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a habilitação

sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte no Estado e dá

outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer. Preliminarmente, o

projeto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela estabelece normas sanitárias específicas para a

agroindústria familiar. Seu texto estipula competências para habilitação sanitária,

inspeção e fiscalização, bem como prevê a edição de regulamentação técnica

específica por parte do Poder Executivo.

Da perspectiva da história recente, a estrutura normativa para defesa e controle

sanitário desenvolveu-se com fim de regular grandes empreendimentos industriais, de

modo a garantir uma qualidade aceitável para seus produtos alimentícios; todavia, as

exigências normativas tornaram inviável a sua adoção por empreendimentos de

menor porte, mormente quanto aos aspectos econômicos e gerenciais. Tal

incompatibilidade relegou os produtores agroindustriais familiares à informalidade,

mesmo em se tratando de produtos tradicionalmente consumidos e até mesmo

exportados para outros Estados. Esse modelo de defesa e controle sanitário

contribuiu para o estabelecimento de déficit tecnológico da agroindústria familiar

mineira em relação aos padrões alcançados pelos setores empresariais nacional e

internacional. Além da limitação de renda imposta a esse segmento pela

impossibilidade prática de inclusão formal no mercado, a manutenção das barreiras

atuais à atividade do empreendedor rural de pequeno porte ameaça diretamente o

patrimônio cultural imaterial do povo mineiro e por consequência reduz o potencial
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turístico do Estado.

A necessidade de readequação do sistema de defesa e controle sanitário no que

tange à agroindústria familiar tem sido levantada frequentemente na Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, com intensidade crescente, na última década.

Considerem-se as constantes audiências públicas realizadas nesta Casa, muitas das

vezes solicitadas pelos agricultores familiares ou por comerciantes de seus produtos,

após ações de fiscalização dos órgãos de defesa e controle sanitário. Um passo

positivo, oriundo dessas discussões, foi a aprovação da Lei nº 14.185, de 2002, a

qual dispõe sobre o processo de produção do queijo minas artesanal, no momento

sob processo de revisão por esta Casa, abrindo caminho para a formalização de seus

produtores tradicionais.

Tais pressões sociais e consequentes debates recentemente passaram a ter eco na

esfera federal. Como parte da ações de fortalecimento da agricultura familiar,

desenvolvidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA –, foi elaborado e

publicado o Decreto Federal nº 7.216, de 2010, que alterou o Decreto Federal nº

5.741, de 2006, que organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

Agropecuária – Suasa. Essas alterações permitem que o Comitê Técnico Consultivo

do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal chancele normas

sanitárias dos Estados e Municípios que regulamentem as particularidades

específicas regionais dos estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte. Dessa

maneira, os produtos que tiverem suas normas regionais aprovadas pelo comitê

poderão ser comercializados em âmbito interestadual.

Nesse contexto, o projeto de lei em análise apresenta uma oportunidade para que a

agroindústria familiar mineira possa inserir-se no mercado formal, gerando um

produto com maior valor agregado e com garantia satisfatória de qualidade para os

consumidores. Espera-se que o empenho do produtor familiar em se enquadrar a um

sistema mais adequado à sua realidade constitua um caminho aprazível para o

aprimoramento técnico e gerencial desse segmento até então marginalizado.

O projeto também tem como mérito aclarar a distribuição de competências entre os

sistemas de defesa sanitária (órgãos de agropecuária e abastecimento) e os de

controle sanitário (órgãos de vigilância sanitária, vinculados à Pasta da Saúde).
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Especificamente quanto aos produtos de origem animal, o projeto também concilia as

competências de inspeção e fiscalização expressas na Lei nº 11.812, de 1995, com

as possibilidades de equiparação dos serviços de fiscalização municipais e estaduais

aos serviços federais, pela adoção de normas equivalentes, no âmbito do Suasa e do

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – Sisbi - POA.

O projeto inova ao permitir a regulamentação de estabelecimentos mistos, ou seja,

que apresentam processos produtivos de produtos de origens animal e vegetal em

uma mesma edificação, desde que a produção se dê em recintos isolados, sem a

possibilidade de contaminação cruzada. Os estabelecimentos mistos, embora

tecnicamente viáveis, encontravam inúmeras barreiras burocráticas e de definição de

competências quanto aos procedimentos de habilitação sanitária, de inspeção e de

fiscalização. Com a aprovação desse projeto, são expressos os princípios para que o

Estado regulamente os aspectos sanitários e seu controle pelo poder público.

Não obstante, o projeto necessita de adequações pontuais visando a maior

precisão de enunciados técnicos, evitando incertezas de interpretação e contribuindo

para a adequação à técnica legislativa, sem alterar o conteúdo da proposição. Para

tanto, propomos as Emendas nos 1 a 9, a seguir apresentadas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.916/2010 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

com as Emendas nos 1 a 9, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se, na alínea “c” do inciso II do art. 3º, a expressão “que constituem

patrimônio histórico e cultural do povo mineiro”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:

“Art. 9º – São órgãos de controle e de defesa sanitária competentes para a

expedição da habilitação sanitária de que trata esta lei:

I – em se tratando de estabelecimento de produtos de origem vegetal:

a) Secretaria de Estado de Saúde – SES –;

b) Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos oficiais equivalentes dos Municípios;
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II – em se tratando de estabelecimento de produtos de origem animal, adicionados

ou não de produtos de origem vegetal, ressalvadas as atribuições legais do Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa –:

a) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, por

meio de seu órgão de defesa sanitária;

b) Secretarias ou departamentos de agricultura dos Municípios, por meio de órgão

com atribuição para o exercício da defesa sanitária;

Parágrafo único – Em se tratando de estabelecimento misto, a competência de que

trata este artigo será exercida pelos órgãos oficiais previstos nos incisos I e II do

“caput” deste artigo, na forma do regulamento.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se aos incisos III e IV do art. 11 a seguinte redação:

“Art. 11 – (...)

III – manter condições adequadas de higiene, observada a legislação vigente;

IV – manter pessoal capacitado e devidamente equipado, nos termos da legislação

aplicável, para a execução das ações discriminadas no inciso I do art. 2º desta lei;”.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao inciso I do art. 13 a seguinte redação:

“Art. 13 - (...)

I – abate de animais ou industrialização da carne;”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:

“Art. 14 – Sem prejuízo do disposto no art. 9º desta lei, os estabelecimentos de que

trata esta seção serão inspecionados e fiscalizados:

I – pelos órgãos ou pelos departamentos de defesa sanitária das Secretarias de

Agricultura dos Municípios, quando se tratar de produção destinada ao comércio

intramunicipal;

II – pelo órgão de defesa sanitária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, quando se tratar de produção destinada a comércio intermunicipal.

§ 1º – No caso de produção destinada a comércio interestadual, a inspeção

realizada pelos órgãos citados nos incisos I e II do “caput” deste artigo somente se
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equipara à realizada pelo Mapa, mediante o reconhecimento oficial da equivalência

dos serviços oficiais de inspeção em conformidade com os preceitos legais e as

normas complementares que regem o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

Agropecuária – Suasa – e o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem

Animal – Sisbi-POA.

§ 2º – O órgão estadual de defesa sanitária poderá instalar, em cada uma das

mesorregiões administrativas do Estado, unidades especiais de inspeção e

fiscalização sanitárias, que terão autonomia para a análise dos processos de registro

e concessão da habilitação dos estabelecimentos de produtos de origem animal e

que funcionarão nas sedes de suas coordenadorias regionais, vinculadas a uma

coordenadoria a ser instituída no escritório central.”

EMENDA Nº 6

Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:

“Art. 15 – Ficam os órgãos oficiais de defesa sanitária autorizados a baixar normas

complementares para especificar os registros auditáveis, a serem realizados pelo

proprietário ou por profissional habilitado, necessários à fiscalização da produção dos

estabelecimentos de que trata esta seção.”.

EMENDA Nº 7

Substitua-se, no art. 18, a expressão “pelos órgãos de controle e de defesa

sanitária, no âmbito de suas competências legais” pela expressão “na forma dos art.

9º, 10 e 14 desta lei”.

EMENDA Nº 8

Substitua-se, no inciso VI do art. 19, a expressão “ação fiscal” pela expressão “ação

de fiscalização”.

EMENDA Nº 9

Dê-se ao inciso IV do art. 21 a seguinte redação:

“Art. 21 – (...)

IV – assegurar livre acesso dos agentes fiscais aos estabelecimentos habilitados e

colaborar com o trabalho dos órgãos oficiais.”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Fábio Avelar.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.017/2010

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 das terras devolutas 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 por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade e, da Comissão autora, parecer por sua

aprovação na forma apresentada.

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 5.017/2010 pretende aprovar, de conformidade com o

disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, a alienação de três

glebas de terras devolutas, sendo uma situada na Fazenda Córrego da Lapa, no

Município de Araçuaí, e duas na Fazenda Atoleiro, no Município de Rio Pardo de

Minas, com áreas entre 100 e 250 hectares.

Acompanhada de processos em nome dos requerentes, instruídos 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, as glebas serão alienadas mediante compra preferencial pelos

legítimos posseiros, pelo preço de mercado, os quais, além disso, deverão cobrir os

gastos decorrentes da instrução dos processos.

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 para o Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº
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5.017/2010, no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.027/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais, dispõe sobre o Plano de Saúde Complementar no âmbito dessa

Corte.

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. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Administração Pública, que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por objetivo instituir, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais, assistência médica complementar para Conselheiro, Auditor,

Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e servidor do Tribunal,

bem como para os respectivos dependentes.

Por meio do ofício que encaminha a proposição, o Presidente da referida Corte

informa que a iniciativa “visa proporcionar ao servidor do Tribunal de Contas de Minas

Gerais uma alternativa para melhor acesso aos serviços de saúde e por

consequência melhor qualidade de vida”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, haja vista a devida

autorização legal e o tratamento isonômico concedido a todos os servidores do

Tribunal de Contas e a todos os servidores junto a ele. Todavia, a fim de aprimorar a

redação do art. 1º da proposição, apresentou a Emenda nº 1.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública reconheceu como
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conveniente que os órgãos públicos ofereçam aos seus servidores em caráter

complementar assistência à saúde, ratificando a conclusão da Comissão que a

precedeu.

No que concerne à competência desta Comissão para proceder à análise da

repercussão orçamentária e financeira da proposição, destaca-se que a

implementação da medida proposta implica despesas para o erário.

Por se tratar de despesas obrigatórias de caráter continuado, devem-se observar as

medidas constantes no art. 17, §§1º e 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais

sejam: a) apresentação da estimativa do impacto orçamentário-financeiro para o

exercício em que entrar em vigor e para os dois subsequentes; b) demonstração da

origem dos recursos; c) comprovação de que a despesa criada ou aumentada não

afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais; d)

compensação dos efeitos financeiros, nos períodos seguintes, pelo aumento

permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o Presidente do Tribunal de Contas

encaminhou a esta Casa ofício com informações acerca do impacto financeiro

atinente ao projeto de lei em análise. De acordo com o documento, estudos

preliminares, que levaram em consideração o quantitativo de 1.733 servidores ativos

e inativos, bem como o número de três dependentes por servidor, indicam um gasto

mensal de R$25.736,85, com impacto anual estimado em R$308.842,20 para plano

apartamento. Tal montante representa um aumento, nas despesas de custeio do

Tribunal, de 0,87% para o exercício de 2010 e de 0,78% para o exercício de 2011.

Ressaltamos, porém, que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.027/2010, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 335/2007
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Comissão de Cultura

Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Arlen Santiago, dispõe sobre a política

estadual de arquivos.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 4, retorna o

projeto a esta Comissão temática a fim de receber parecer para o 2º turno, nos

termos do art. 189, combinado com o art. 102, XVII, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise busca consolidar, em norma única e específica, a matéria

concernente à política pública de arquivos do Estado e aos critérios de gestão e

conservação dos documentos públicos e privados de interesse social.

O projeto foi aprovado, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, elaborado por

esta Comissão, que promoveu ajustes e aperfeiçoamentos diversos em seu texto, a

partir de intensas discussões com as instituições arquivísticas públicas do Estado,

com o Conselho Estadual de Arquivos – CEA –, bem como com profissionais e

pesquisadores da área.

Foi incorporada ainda ao texto aprovado a Emenda nº 4, da Comissão de

Constituição e Justiça, que reproduz o art. 16 da Lei Federal nº 8.159, de 8/1/91, cujo

texto declara de interesse público e social os registros civis de arquivos de entidades

religiosas produzidos anteriormente à vigência do Código Civil. Como a emenda

aprovada no 1º turno introduzia parágrafo a um artigo do projeto original que não

mais subsiste no vencido, inserimos o conteúdo da referida emenda como artigo

autônomo no capítulo que trata dos arquivos privados.

Na oportunidade de reexame da matéria, em 2º turno, ratificamos as razões que

conduziram à sua aprovação, enfatizando a importância da futura norma como forma

de promover e consolidar o acesso aos documentos públicos e privados de interesse

social que integram o patrimônio cultural do povo mineiro, além de estabelecer a

política estadual de arquivos no âmbito dos Poderes e órgãos do Estado, e não

apenas como parte da política cultural de Minas Gerais, como consta da Lei nº
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11.726, de 1994.

Para ajustar a redação do vencido e aperfeiçoar o texto no que se refere à técnica

legislativa, mantendo a coerência e a homogeneidade da terminologia empregada,

apresentamos as Emendas nºs 1 e 2.

A Emenda nº 1 altera a redação do art. 17, substituindo a expressão “pessoa física”

por “pessoa natural”, mais adequada, e já apropriadamente adotada nos demais

dispositivos que se referem aos arquivos de indivíduos.

A Emenda nº 2 acrescenta ao art. 27 do vencido expressão também utilizada em

outros dispositivos que tratam das instituições arquivísticas públicas, de modo a

uniformizar a menção aos âmbitos próprios de competência dos arquivos de cada um

dos órgãos e poderes do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 335/2007, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 17, a expressão “pessoa física” pela expressão “pessoa

natural”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se, no art. 27, após a expressão “instituição arquivística pública”, a

expressão “da mesma esfera de competência”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente e relatora - Arlen Santiago - Adalclever Lopes.

PROJETO DE LEI Nº 335/2007

(Redação do Vencido)

Estabelece a política estadual de arquivos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° – A política estadual de arquivos, que comp reende as ações do Estado

relacionadas com a produção, a classificação, o uso, a destinação, o acesso e a
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preservação de arquivos públicos e privados, atenderá ao disposto nesta lei.

Parágrafo único – Para os fins desta lei, considera-se arquivo o conjunto de

documentos de qualquer natureza produzidos e recebidos por pessoa natural ou

jurídica, qualquer que seja o suporte da informação.

Art. 2° – A política estadual de arquivos tem como objetivos:

I – fortalecer a rede de instituições arquivísticas públicas;

II – assegurar a adequada administração dos documentos públicos;

III – preservar o patrimônio arquivístico público e privado de interesse público e

social;

IV – atender às demandas informacionais do Estado para apoiar o processo

decisório;

V – assegurar o acesso às informações contidas nos arquivos, observadas as

disposições legais;

VI – promover o reconhecimento dos arquivos como recursos fundamentais para o

desenvolvimento do Estado e da sociedade;

VII – contribuir para a promoção da transparência do poder público por meio da

documentação de suas ações;

VIII – garantir o livre fluxo de informações entre o Estado e a sociedade;

IX – proteger o direito individual à privacidade na prestação das informações

contidas nos arquivos;

X – incentivar o uso de arquivos como fonte pesquisa e de informação científica e

tecnológica;

XI – promover a adoção de inovações e o intercâmbio de informações científicas e

tecnológicas na área arquivística;

XII – contribuir para a constituição e a preservação da memória estadual e nacional;

XIII – apoiar tecnicamente a constituição e a manutenção de arquivos nos

Municípios;

XIV – estimular a participação da sociedade na constituição de arquivos públicos e

privados de interesse social.

Art. 3° – A política estadual de arquivos será coor denada pelo Conselho Estadual

de Arquivos – CEA –, órgão colegiado de natureza deliberativa, normativa, propositiva
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e consultiva, ao qual compete estabelecer normas técnicas de organização dos

arquivos públicos e dos arquivos privados de interesse público e social.

§ 1º – Integram o CEA representantes das instituições arquivísticas públicas

estaduais e de instituições da sociedade civil, na forma do regulamento.

§ 2º – O CEA instituirá câmaras temáticas para dar suporte às ações de sua

competência.

Art. 4° – Para os fins desta lei, são documentos:

I – correntes os que se conservam nas instituições de origem em razão de sua

vigência e de seu uso para fins administrativos, legais e fiscais;

II – intermediários os que, originários dos documentos correntes, mantêm valores

prescricionais e precaucionais, e, por essa razão, aguardam destinação, até que

possam ser eliminados ou recolhidos para guarda permanente;

III – permanentes os que, originários dos documentos intermediários, são

definitivamente preservados devido a seu valor informativo ou probatório.

§ 1° – Os documentos permanentes de valor probatóri o, a que se refere o inciso III

do “caput” deste artigo, são os que dizem respeito à origem, à estrutura e ao

funcionamento de uma instituição ou registram informações sobre pessoa natural.

§ 2° – Os documentos permanentes de valor informati vo, a que se refere o inciso III

do “caput” deste artigo, são aqueles que contêm informações relevantes para a

pesquisa histórica, cultural ou científica.

Art. 5° – Considera-se gestão de documentos o conju nto de procedimentos e

operações técnicas relativas à produção, à classificação, à tramitação, ao uso, à

avaliação e ao arquivamento de documentos, em fase corrente e intermediária,

visando a sua eliminação ou ao seu recolhimento para guarda permanente.

Art. 6° – Os documentos permanentes constituem o pa trimônio arquivístico-

documental de Minas Gerais.

Art. 7° – Os documentos permanentes são inalienávei s, e a sua guarda,

imprescritível.

CAPÍTULO II

DOS ARQUIVOS PÚBLICOS

Art. 8° – São arquivos públicos aqueles cujos docum entos tenham sido produzidos
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ou recebidos pelos órgãos e Poderes do Estado, bem como pelas entidades por ele

constituídas.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, consideram-se arquivos públicos, além

dos previstos no “caput”, os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por

entidade privada prestadora de serviço público.

Art. 9° – A gestão dos arquivos públicos cabe ao po der público, que manterá órgãos

especializados e garantirá os recursos indispensáveis à guarda e à conservação dos

documentos.

Art. 10 – A gestão, o recolhimento, a guarda permanente, a preservação e a

garantia de acesso aos documentos públicos, bem como a implementação da política

estadual de arquivos, competem às instituições arquivísticas públicas estaduais, no

âmbito de sua esfera de atuação.

Parágrafo único – A gestão de documentos públicos será coordenada pelas

instituições arquivísticas públicas em conjunto com os órgãos e entidades que lhes

deram origem, no âmbito de sua esfera de atuação.

Art. 11 – São instituições arquivísticas públicas de Minas Gerais os arquivos

mantidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e

pelo Tribunal de Contas do Estado

Art. 12 – Serão constituídas comissões de avaliação de documentos de arquivo em

cada unidade administrativa dos órgãos e poderes do Estado, nas entidades por ele

constituídas, bem como nas entidades privadas prestadoras de serviço público, sob a

coordenação da instituição arquivística pública responsável, com o objetivo de

selecionar os documentos de guarda permanente e os que, destituídos de valor

probatório e informativo, deverão ser eliminados.

Parágrafo único – As comissões a que se refere o “caput” elaborarão os

instrumentos técnicos de gestão de documentos, os quais serão submetidos à

aprovação das instituições arquivísticas competentes.

Art. 13 – A eliminação de documentos públicos depende da aprovação das

instituições arquivísticas públicas a que se refere o art. 11 desta lei.

Art. 14 – Serão publicados no diário oficial do Estado os editais de eliminação de

documentos, com a divulgação dos prazos decorrentes da aplicação das tabelas de
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temporalidade dos órgãos a que os documentos pertencem.

Parágrafo único – Os interessados nos documentos a serem eliminados terão prazo

de trinta a quarenta e cinco dias, nos termos de regulamento, para manifestarem sua

discordância em relação à medida ou para requererem desmembramento de

documentos ou cópias de peças de processos.

Art. 15 – É assegurado a todos o acesso aos documentos públicos, salvo aqueles

considerados sigilosos, nos termos da legislação vigente.

Art. 16 – Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a exibição

reservada de qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável à defesa de

direito próprio ou ao esclarecimento de situação pessoal da parte.

CAPÍTULO III

DOS ARQUIVOS PRIVADOS

Art. 17 – São privados os arquivos cujos documentos tenham sido produzidos ou

recebidos por pessoa física ou jurídica de direito privado, exceto os previstos no

parágrafo único do art. 8°.

Art. 18 – Arquivos privados poderão ser declarados de interesse público e social,

mediante parecer do CEA aprovado pela autoridade competente no âmbito dos

Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas do Estado.

Art. 19 – Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos

anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados como sendo de interesse

público e social.

Art. 20 – A declaração de que um arquivo privado é de interesse público e social

não implica a transferência do acervo para guarda em instituição arquivística pública

nem exclui a responsabilidade por parte de seus detentores pela guarda e a

preservação do acervo.

Parágrafo único – O acesso aos documentos de arquivos privados de interesse

público e social dependerá de autorização expressa de seu proprietário ou possuidor.

Art. 21 – Os arquivos privados de interesse público e social poderão ser

depositados, a título revogável, ou doados, a título irrevogável, a instituição

arquivística do Estado de Minas Gerais.
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Art. 22 – Os arquivos privados declarados de interesse público e social não poderão

ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para

o exterior.

Art. 23 – O Estado incentivará a proteção e o acesso aos arquivos privados de

interesse público e social.

Art. 24 – A perda acidental, total ou parcial, de arquivo privado de interesse público

e social será comunicada ao CEA por seu proprietário ou detentor.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25 – O poder público manterá cadastro centralizado e atualizado dos arquivos

públicos e dos arquivos privados de interesse público e social do Estado.

Art. 26 – A destruição ou a adulteração de documento de valor permanente sujeita o

responsável a penalidades administrativas, civis e criminais, nos termos da legislação

em vigor.

Art. 27 – Na hipótese de cessação das atividades de órgão ou entidade responsável

pela guarda e gestão de documentos arquivísticos públicos e privados de interesse

público, o acervo será transferido à instituição sucessora ou recolhido em instituição

arquivística pública.

Art. 28 – Ficam revogados os arts. 26 a 40 da Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de

1994.

Art. 29 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 965/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº 965/2007 “obriga a

exposição de cartaz de advertência sobre acidentes pelos estabelecimentos que

comercializarem álcool líquido”.

Aprovada no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2, retorna a matéria a esta

Comissão, para receber parecer no 2° turno, nos ter mos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
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A proposta em análise pretende obrigar o estabelecimento que comercializar álcool

líquido a afixar cartaz de advertência sobre os acidentes que o produto pode

provocar.

O referido cartaz deverá trazer a imagem de acidente provocado por álcool líquido e

advertência sobre o risco de acidentes decorrente do uso do produto. Além disso, ele

será afixado a não mais que 1m de distância do local de exposição do produto.

Compete à empresa comercializadora custear as despesas de confecção e instalação

do cartaz.

Conforme demonstrado na justificação da proposta, ocorre, a cada ano, cerca de 1

milhão de acidentes com queimaduras no Brasil, sendo 51% deles causados por

ocorrências domésticas. No ambiente doméstico, são as crianças as maiores vítimas

de acidentes, os quais são causados principalmente pelo álcool líquido. No Hospital

João XXIII, mais de 1.200 crianças são atendidas anualmente no setor de queimados,

e 25% delas são vítimas de acidentes provocados por álcool líquido. Ademais, o

custo de internação ultrapassa R$1.500,00 por dia, sendo as lesões, normalmente,

irreversíveis.

Os únicos obstáculos encontrados no 1º turno – e já resolvidos pelas Emendas nºs

1 e 2 – dizem respeito à definição das infrações com base em lei federal da década

de 1970 e à fixação de prazo para que o Executivo regulamente a lei. Já que foram

superadas essas pequenas deficiências, é de concluir que o projeto ora apreciado se

afigura em condições de ser aprovado nesta Casa, devendo efetivamente contribuir

para resolver o problema.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 965/2007, no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Ademir Lucas - Délio Malheiros.

PROJETO DE LEI Nº 965/2007

(Redação do Vencido)

Obriga a exposição de cartaz de advertência sobre acidentes pelos

estabelecimentos que comercializarem álcool líquido.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica obrigado o estabelecimento que comercializar álcool líquido a afixar

cartaz de advertência sobre os acidentes que o produto pode provocar.

Art. 2º – O cartaz a que se refere o art. 1º conterá:

I – imagem de acidente provocado por álcool líquido;

II – advertência, por escrito, sobre o risco de acidentes decorrente do uso de álcool

líquido.

Art. 3º – O cartaz a que se refere o art. 1º será afixado a não mais que 1m (um

metro) de distância do local de exposição do álcool líquido.

Art. 4º – As despesas de confecção e instalação do cartaz correrão por conta da

empresa comercializadora.

Art. 5º – Aplicam-se às infrações ao disposto nesta lei as sanções previstas na Lei

Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2008

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria dos Deputados Sargento Rodrigues e André Quintão, o Projeto de Lei

Complementar nº 45/2008 “veda o assédio moral no âmbito da administração pública

direta e indireta do Estado de Minas Gerais”.

No decorrer da tramitação, foi anexado à proposição em epígrafe o Projeto de Lei

Complementar nº 54/2009, do Governador do Estado, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 a 4, vem

agora o projeto a esta Comissão, em virtude de requerimento, para receber parecer

para o 2º turno, nos termos do art. 102, V, combinado com o art. 189, do Regimento

Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 tem como escopo coibir o assédio moral

no âmbito da administração pública direta e indireta dos Poderes do Estado de Minas
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Gerais.

O assédio moral é a exposição do trabalhador a situações constrangedoras e

humilhantes, de forma prolongada e repetida durante a jornada de trabalho, sendo

mais frequente em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas. O que

caracteriza o assédio moral é o predomínio de condutas negativas e relações

desumanas e antiéticas, que perduram no tempo, de um ou mais chefes em relação a

um ou mais subordinados, desestabilizando a vítima ou mesmo sua relação com o

ambiente laboral, desestimulando-a ou forçando-a a desistir do emprego.

Dessa forma, um ato isolado de humilhação não pode ser considerado assédio

moral; para tanto, é preciso que haja a repetição sistemática de condutas com a

intenção de humilhar, direcionadas a uma determinada pessoa, visando à deliberada

degradação do ambiente e das condições de trabalho.

Trata-se de um fenômeno internacional, segundo levantamento da Organização

Internacional do Trabalho – OIT – realizado em diversos países, como a Alemanha, a

Finlândia, o Reino Unido, a Polônia e os Estados Unidos. Segundo a OIT e a

Organização Mundial da Saúde, as próximas décadas serão marcadas pelo

predomínio de depressões, angústias e outros danos psíquicos relacionados com as

novas políticas de gestão na organização do mundo do trabalho.

Apesar de o assédio moral ser um fenômeno antigo, a reflexão e o debate sobre o

tema no Brasil são relativamente recentes, ganhando relevo na última década, a partir

da defesa, em maio de 2000, da dissertação de mestrado de Margarida Barreto,

médica do trabalho e pesquisadora da PUC-SP, denominada “Uma jornada de

humilhações”. Essa pesquisa foi objeto de matéria publicada pelo jornal “Folha de

São Paulo” em 25/11/2000, dando início à abordagem do tema pelos meios de

comunicação. Em agosto desse mesmo ano, foi traduzida e publicada em nosso país

a obra “Assédio moral: a violência perversa no cotidiano”, de Marie France Hirigoyen.

Desde então, o assunto vem sendo amplamente discutido pela sociedade brasileira,

em especial nos Legislativos e nos movimentos sindicais.

No Legislativo mineiro, o assédio moral no âmbito da administração pública tem

sido debatido desde 2003, quando foi apresentado, pelo Deputado Miguel Martini, o

Projeto de Lei Complementar nº 13, que, no entanto, recebeu parecer pela
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inconstitucionalidade por vício de iniciativa, sendo arquivado no final da legislatura.

Também tratando do assédio moral na administração pública, o Deputado Sargento

Rodrigues apresentou, em 2008, o Projeto de Lei nº 2.130, que acabou por receber

parecer pela rejeição na Comissão de Administração Pública, sob o argumento de

que a proposição afetaria o regime jurídico dos servidores do Estado e por essa razão

não poderia ser de iniciativa parlamentar e sim do Governador do Estado. Além disso,

a Comissão alegou que leis semelhantes promulgadas nos Estados de São Paulo e

do Rio Grande do Sul tiveram a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal em

razão de vício de iniciativa.

Esta Comissão de Direitos Humanos, por diversas vezes, abordou a temática do

assédio moral no serviço público, seja debatendo o assunto, seja denunciando fatos

relacionados com essa prática perversa. Em junho de 2009, realizamos audiência

pública para discutir o tema, a qual contou com a participação efetiva de servidores

das esferas municipal e estadual, de diversos sindicatos e da ex-servidora Rosângela

Morais Antunes, autora do livro “Eu, vítima de assédio moral”, que deu seu

testemunho sobre o drama que sofreu.

A prática de assédio moral constitui violação dos direitos humanos, pois é uma

ofensa gravíssima à dignidade da pessoa humana, visando tão somente à

humilhação, à discriminação e ao desestímulo, que são atitudes repugnantes.

Ratificamos os posicionamentos anteriores externados por esta Comissão de que

precisamos combater essa prática danosa. Assim, entendemos que a proposição

deve ser aprovada, para que tenhamos mecanismos de combate ao assédio moral no

serviço público, o qual, embora frequente, é muitas vezes imperceptível.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

45/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Almir Paraca, relator - Adalclever Lopes.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2008

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre prevenção e punição do assédio moral no Estado e dá outras
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providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O assédio moral atribuído a agente público, no âmbito das administrações

direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes do Estado, será prevenido e

punido na forma desta lei.

Art. 2º – Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce

mandato político, emprego público, cargo público civil ou função pública, ainda que

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação ou sob

amparo de contrato administrativo ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,

nas entidades mencionadas no art. 1º.

Parágrafo único – As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, aos

servidores militares, na forma de regulamento, o qual deverá considerar, entre outras,

as especificidades da função desempenhada por esses servidores.

Art. 3º – Considera-se assédio moral, para os efeitos desta lei, a conduta de agente

público que tenha por objetivo ou efeito degradar condições de trabalho de outro

agente público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua

saúde física, mental ou seu desenvolvimento profissional.

§ 1º – Constituem modalidades de assédio moral:

I – desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a

autoestima, a segurança ou a imagem de agente público, valendo-se de posição

hierárquica ou funcional superior, equivalente ou inferior;

II – desrespeitar limitação individual de agente público, decorrente de doença física

ou psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com suas necessidades especiais;

III – preterir o agente público em quaisquer escolhas, em função de raça, sexo,

nacionalidade, cor, idade, religião, preferência ou orientação política, sexual ou

filosófica ou posição social;

IV – atribuir, de modo frequente, ao agente público, função incompatível com sua

formação acadêmica ou técnica especializada ou que dependa de treinamento;

V – isolar ou incentivar o isolamento de agente público, privando-o de informações,

treinamentos necessários ao desenvolvimento de suas funções ou do convívio com

seus colegas;
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VI – manifestar-se jocosamente em detrimento da imagem de agente público,

submetendo-o a situação vexatória, ou fomentar boatos inidôneos e comentários

maliciosos;

VII – subestimar, em público, as aptidões e competências de agente público;

VIII – manifestar publicamente desdém ou desprezo pelo agente público ou pelo

produto de seu trabalho;

IX – relegar intencionalmente o agente público ao ostracismo;

X – apresentar, como suas, ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos de

outro agente público.

§ 2º – Nenhum agente público pode ser punido, posto à disposição ou ser alvo de

medida discriminatória, direta ou indireta, notadamente em matéria de remuneração,

formação, lotação ou promoção por haver-se recusado a ceder à prática de assédio

moral ou por havê-la, em qualquer circunstância, testemunhado.

§ 3º – Nenhuma medida discriminatória concernente a recrutamento, formação,

lotação, disciplina ou promoção pode ser tomada em relação a um agente público

levando-se em consideração:

I – o fato de que o agente público tenha pleiteado administrativa ou judicialmente

medidas que visem a cessar a prática de assédio moral;

II – o fato de o agente público haver-se recusado à prática de qualquer ato

administrativo em função de comprovado assédio moral.

Art. 4º – O assédio moral, conforme a gravidade da falta, será punido com:

I – repreensão;

II – suspensão;

III – demissão.

§ 1º – Na aplicação das penas, serão consideradas a extensão do dano e as

reincidências.

§ 2º – Os atos praticados sob domínio de assédio moral poderão ser anulados

quando comprovadamente viciados.

§ 3º – Havendo indícios de que empregado público sob regime de direito privado,

lotado em órgão ou entidade diversos de seu empregador, tenha praticado assédio

moral ou dele tenha sido alvo, a Auditoria Setorial, Seccional ou Corregedoria de
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cada órgão ou entidade da administração pública dará ciência, no prazo de quinze

dias, ao empregador, para apuração e punição cabíveis.

Art. 5º – A prática de assédio moral será apurada por devido processo

administrativo disciplinar, observada a ampla defesa, nos termos do art. 218 e

seguintes da Lei nº 869, de 1952, ou conforme legislação especial aplicável.

Art. 6º – A pretensão punitiva administrativa em face do autor do assédio moral

prescreve nos seguintes prazos:

I – dois anos, para as penas de repreensão e de suspensão;

II – cinco anos, para a pena de demissão.

Art. 7º – A responsabilidade administrativa pela prática de assédio moral independe

das responsabilidades cível e criminal.

Art. 8º – A administração pública tomará medidas preventivas que visem a

combater o assédio moral, com a participação de representantes das entidades

sindicais ou associativas que representem os servidores do órgão ou entidade.

Parágrafo único – Serão adotadas as seguintes medidas, sem prejuízo de outras

que se fizerem necessárias:

I – promoção de cursos de formação e treinamento visando à difusão das medidas

preventivas e extinção de práticas inadequadas;

II – promoção de debates e palestras, produção de cartilhas e material gráfico para

conscientização;

III – acompanhamento de informações estatísticas sobre licenças médicas

concedidas em função de patologia associada ao assédio moral, para identificar

setores, órgãos ou entidades nos quais haja indícios da prática de assédio moral.

Art. 9º – Os dirigentes dos órgãos e entidades mencionados no art. 1º criarão, nos

termos do regulamento, comissões de conciliação, com representantes da

administração e das entidades sindicais ou associativas representativas da categoria,

para buscar soluções não contenciosas para os casos de assédio moral.

Art. 10 – O Estado providenciará, na forma do regulamento, acompanhamento

psicológico aos sujeitos passivos de assédio moral, bem como aos sujeitos ativos, em

caso de necessidade.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.333/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 2.333/2008 institui a

Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização

e à Transformação da Macaúba – Pró-Macaúba.

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, § 1º,

combinado com o art. 102, inciso IX, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em tela cria a Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao

Consumo, à Comercialização e à Transformação da Macaúba – Pró-Macaúba – e

estabelece suas diretrizes.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno, tendo esta

Comissão apresentado o Substitutivo nº 2, endossado pela Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e aprovado pelo Plenário. O substitutivo alterou o objeto

da proposição original e, com isso, buscou incentivar não só a macaúba, mas todas

as espécies de palmeiras oleaginosas, pois acreditamos que, ampliando o leque de

opções de culturas economicamente viavéis de oleaginosas, estaremos favorecendo

a agricultura familiar e a sustentabilidade da cadeia produtiva. Ele acrescenta,

também, como diretrizes para o Pró-Macaúba, a criação pelo governo de

mecanismos de fomento à plantação comercial de palmeiras oleagionosas, por meio

de financiamento com recursos das instituições financeiras do Estado e de projetos

de integração entre o produtor e a indústria.

Como já afirmamos em nossa primeira análise, a macaúba e as demais palmeiras

oleaginosas vêm sendo largamente estudadas não só com fins medicinais e

comestíveis ou como insumo na fabricação de sabões e de outros produtos, mas,

principalmente, como uma importante e potencialmente vultosa fonte de óleo para a

produção de biodiesel.

De acordo com o Plano Nacional de Agroenergia, lançado pelo Ministério da
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a pesquisa científica deve buscar patamares

de rendimento de óleo em culturas de oleaginosas para algo próximo de 5.000kg de

óleo/ha, proporcionando competitividade crescente ao biodiesel e promovendo a

segurança energética nacional. Para se ter uma ideia, as culturas atuais que mais

fornecem óleo para a produção de biodiesel são a soja e a mamona com produção

entre 500kg a 700kg de óleo/ha.

Concluindo, não tendo havido fato novo após a aprovação dessa matéria na

primeira análise que fizemos, manteremos o entendimento exarado, no 1º turno, por

esta Comissão.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.333/2008 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fábio Avelar, relator - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 2.333/2008

(Redação do Vencido)

Institui a Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, à Comercialização,

ao Consumo e à Transformação da Macaúba e das demais palmeiras oleaginosas –

Pró-Macaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, à

Comercialização, ao Consumo e à Transformação da Macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas – Pró-Macaúba –, com o objetivo de integrar as comunidades

que tradicionalmente as exploram no uso e no manejo racional dessas espécies

vegetais, bem como de transformar essa atividade numa alternativa para a agricultura

familiar e o agronegócio, na perspectiva da sustentabilidade ambiental.

Art. 2º – A política de que trata esta lei terá como diretrizes:

I – identificar áreas com a presença de comunidades que tradicionalmente vivam da

cultura da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas;

II – criar mecanismos de incentivo à preservação das áreas de ocorrência das

espécies de palmeiras suscetíveis de manejo;
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III – criar mecanismos que assegurem a utilização, pelas comunidades a que se

refere o art. 1º, organizadas em cooperativa ou outra forma associativa, de áreas de

reserva legal em suas propriedades para a coleta de frutos da macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas;

IV – desenvolver ações, experimentos e pesquisas com vistas à produção de

mudas, ao plantio, ao manejo, à colheita, à transformação e à comercialização de

seus frutos, produtos, subprodutos e derivados e à melhoria de suas qualidades;

V – pesquisar e divulgar os aspectos culturais e folclóricos relacionados com a

macaúba e as demais palmeiras oleaginosas, divulgar seus eventos comemorativos e

datas relevantes, identificar as principais áreas adequadas ao turismo onde há

ocorrência dessas espécies vegetais e incentivar essa prática;

VI – divulgar os componentes nutricionais e medicinais da macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas;

VII – incentivar a comercialização e a industrialização da macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas, mediante seu beneficiamento em produtos, subprodutos e

derivados, já desenvolvidos ou a desenvolver, para a utilização nos diversos fins já

identificados ou a identificar;

VIII – criar modelo de certificação que identifique a área de produção e a qualidade

do produto, do subproduto ou de derivado da macaúba e das demais palmeiras

oleaginosas;

IX – incentivar o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento econômico dos

produtores e dos trabalhadores envolvidos na exploração da macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas, bem como sua organização em cooperativas e outras formas

associativas;

X – criar mecanismos de fomento para a plantação comercial da macaúba e das

demais palmeiras oleaginosas, mediante financiamento com recursos das instituições

financeiras do Estado;

XI – incentivar a criação de projetos de integração entre o produtor e a indústria.

Art. 3º – As ações governamentais de planejamento e implementação das

atividades relativas às palmeiras oleaginosas poderão contar com a participação de

representantes de instituições públicas e de organizações não governamentais
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ligadas à agricultura familiar, aos trabalhadores e produtores rurais e à proteção do

meio ambiente.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.428/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 2.428/2008 dispõe

sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte

no Estado e dá outras providências.

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, inciso IX, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em debate tem como objeto a busca de solução para a exclusão de

imenso contingente de produtores de Queijo Minas Artesanal, que têm suas

propriedades fora das áreas de produção histórica e cultural delimitadas pelo

Executivo mineiro a partir da publicação da Lei nº 14.185, de 2002, que dispõe sobre

o processo de produção desse alimento.

Durante o 1º turno do processo legislativo, instruído por consultas aos órgãos

públicos competentes e pela realização de audiências públicas desta Comissão,

convocadas tanto para discussão direta do projeto em questão quanto para dirimir

conflitos entre produtores, comerciantes e fiscalização sanitária do Estado, ficou claro

que os objetivos do legislador, ao elaborar a Lei do Queijo Minas Artesanal,

receberam do Poder Executivo entendimento equivocado.

Ao citar no art. 1º a Lei n° 14.185, de 2002, como primeiro critério para identificação

do Queijo Minas Artesanal aquele “confeccionado conforme a tradição histórica e

cultural da região do Estado onde for produzido”, o legislador se referia a todo o

produto tradicional do Estado, desde que mantivesse características próprias do

nosso queijo artesanal e utilizasse o processo de produção, ambos os critérios

também descritos no texto da lei.
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O entendimento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de

Minas Gerais – Emater-MG –, em conjunto com o Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG –, foi da necessidade de demarcar

as áreas de origem das muitas variedades de Queijo Minas Artesanal e somente a

partir daí realizar a certificação dos produtores incluídos nessas delimitações

geográficas. O meritório trabalho desenvolvido por esses órgãos, por fim, teve por

objetivo valorizar o Queijo Minas Artesanal com origem demarcada e aprofundar os

motivos para que esses produtores se organizassem e agregassem valor a seus

produtos. Vale lembrar que essa linha de atuação teve como referência o processo já

ocorrido no território francês, também relativo à produção de queijos com leite cru.

Ocorre, porém, que a mesma intervenção que valorizou os produtores das áreas

demarcadas também foi responsável pela criação de barreira intransponível para os

produtores de queijo das demais regiões, condenando-os à ilegalidade e à extinção.

A redação do vencido em 1º turno, resultado da observação dos objetivos originais

e dos efeitos da norma na realidade fática do segmento queijeiro do Estado, traz

solução adequada ao reordenamento do arcabouço legal para, sem eliminar as

vantagens da certificação de origem para os produtores de queijo das áreas

delimitadas, permitir a inclusão de todos os produtores do Queijo Minas Artesanal

sem a necessidade da identificação objetiva de características históricas e culturais

de sua região. Por necessidade de adequação à melhor técnica legislativa o relator

oferece a Emenda n° 1 ao Vencido.

Minas só tem a ganhar com a alteração proposta, pois seus produtores de queijo,

em sua grande maioria composta de agricultores familiares, passam a conquistar

maior espaço na economia e a poder usufruir da liberdade e da segurança

necessárias ao sucesso de seus empreendimentos.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.428/2008, no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno, com a Emend a n° 1 a seguir apresentada.

EMENDA N° 1

No art. 1º do projeto, acrescente-se ao art. 1º da Lei nº 14.185, de 2002, o seguinte

§ 2º, transformando-se o parágrafo único em § 1º, com a redação que segue, e
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suprimindo-se a alteração do art. 11 da lei:

“Art. 1° – (...)

“Art. 1° – É considerado Queijo Minas Artesanal o q ueijo 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.

§ 1º – O Queijo Minas Artesanal confeccionado conforme a tradição histórica e

cultural da área demarcada onde for produzido receberá certificação diferenciada.

§ 2° – O poder público promoverá o registro dos pro cessos de produção do Queijo

Minas Artesanal de que trata este artigo nas áreas demarcadas do Estado, para fins

de proteção do patrimônio cultural, quando couber.”.”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fábio Avelar, relator - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI N° 2.428/2008

(Redação do Vencido)

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

pela qualidade dos queijos produzidos, e apresentação de laudo técnico-sanitário da
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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.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.218/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº 3.218/2009 tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do

Amparo o imóvel que especifica.

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. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.218/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo o imóvel constituído de

terreno com área de 690m², situado na Avenida Ananias Luiz de Avelar, nº 200,

Centro, nesse Município.

Atendendo ao interesse público, que deve nortear as ações da administração
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pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel se destina

à instalação de serviço de saúde municipal. No mesmo sentido, o art. 2º dispõe que

ele reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

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 a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que a proposição em análise se encontra de acordo com os preceitos

legais que tratam sobre a alienação de bens públicos, 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 3.218/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 3.218/2009

(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 constituído de terreno com área de 690m² (seiscentos e noventa

metros quadrados), situado na Avenida Ananias Luiz de Avelar, nº 200, Centro,

registrado sob o nº 13.369, a fls. 132 do Livro 3B-2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

Parágrafo único – O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-se à instalação

de serviço de saúde municipal.
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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.

PARECER PARA O 2º 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”.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna a matéria a esta

Comissão para receber parecer de 2º turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação

do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

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.

O Substitutivo nº 2, aprovado no 1º turno, trata de aumentar a fiscalização sobre o

transporte clandestino de passageiros no Estado.

No entanto, estamos apresentando o Substitutivo nº 1, ao vencido no 1º turno,

visando aperfeiçoar a legislação existente sobre o assunto.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.725/2009, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a fiscalização do transporte metropolitano e intermunicipal clandestino

de passageiros no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



____________________________________________________________________________
1263

Art. 1º - Para os efeitos desta lei, considera-se clandestino o transporte

metropolitano ou intermunicipal remunerado de passageiros, realizado por pessoa

física ou jurídica, em veículo particular ou de aluguel:

I – sem a devida concessão, permissão ou autorização do poder concedente;

II – em desobediência a itinerário definido pela Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas - Setop.

§ 1º - Não se considera clandestino o transporte metropolitano ou intermunicipal de

passageiros realizado por automóvel provido por taxímetro, devidamente autorizado

pelo Poder Público Municipal e sob regime de fretamento eventual, desde que o

retorno ao Município de origem da autorização seja realizado com o mesmo

passageiro da ida ou vazio, sendo ainda vedado:

I – a realização de serviço com característica de transporte coletivo, tais como

fixação de itinerário ou horário regular para embarque ou desembarque, lotação de

pessoas, venda de passagens, cobrança de preço individualizado dos passageiros;

II – a captação ou desembarque de passageiros ao longo do itinerário;

III – o angariamento ou aliciamento de pessoas, inclusive em terminais rodoviários

ou pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo;

IV – a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos ou no percurso da

viagem, para embarque e desembarque;

V - habitualidade de viagens, com regularidade de dias, horários ou itinerários;

VI - transporte de encomendas ou mercadorias nos veículos utilizados na respectiva

prestação.

§ 2º - As vedações do parágrafo anterior e seus incisos aplicam-se ao transporte

metropolitano ou intermunicipal remunerado de passageiros autorizado pelo Poder

Público Estadual.

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop - e o

Departamento de Estradas de Rodagem – DER-MG -, respeitada a competência de

cada um, são responsáveis pelo controle e fiscalização do transporte clandestino de

passageiros, nos termos desta lei.

Parágrafo único - A fiscalização de que trata esta lei, com vistas à maior eficiência e

segurança dos usuários, poderá ser exercida, respeitada a competência de cada um,
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isoladamente ou em conjunto com a Setop ou DER-MG, pela Polícia Militar,

Secretaria de Estado de Defesa Social, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria

de Estado de Turismo, ou, mediante convênio, por qualquer outro órgão ou entidade

pública.

Art. 3º - Serão cominadas à pessoa física ou jurídica que realizar transporte

clandestino de passageiros as seguintes sanções:

I – multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II – apreensão do veículo.

§ 1º - O valor da multa prevista no inciso I deste artigo será duplicado a partir da

primeira reincidência.

§ 2º - A autoridade competente instaurará o devido processo administrativo,

observadas as disposições legais aplicáveis, para processamento do auto de

infração.

Art. 4º - O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob

custódia e responsabilidade do órgão ou entidade competente, com ônus para seu

proprietário.

§ 1º - A restituição do veículo apreendido somente ocorrerá mediante o prévio

pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros,

remoção e estada.

§ 2º - A despesa com a estada do veículo em depósito será de 25 (vinte e cinco)

Ufemgs, por dia, podendo ser cobrada somente até os 30 (trinta) primeiros dias.

Art. 5º - A autoridade competente, ao autuar o infrator, representará perante a

autoridade policial objetivando a apuração das infrações criminais relacionadas com o

transporte clandestino, inclusive adotando as providências de que trata o art. 301 e

seguintes do Código de Processo Penal.

§ 1º - Verificado prejuízo para a Fazenda Pública, a autoridade que lavrar o auto de

infração instaurará o respectivo processo administrativo contra o infrator e fará

representação ao Ministério Público, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei Federal nº

3.240, de 8 de maio de 1941.

Art. 6º - O art. 3º da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994, fica acrescido do
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seguinte inciso XVII:

“Art. 3º - (...)

XVII - controlar e fiscalizar o transporte intermunicipal remunerado de passageiros,

inclusive quando realizado por táxi gerenciado pelos Municípios.”.

Art. 7º - O art. 4º da Lei nº 14.354, de 17 de julho de 2002, fica acrescido do

seguinte inciso VIII:

"Art. 4º - (...)

VIII - controlar e fiscalizar o transporte intermunicipal remunerado de passageiros,

inclusive quando realizado por táxi gerenciado pelos Municípios.”.

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Gláucia Brandão.

PROJETO DE LEI Nº 3.725/2009

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a fiscalização do transporte intermunicipal e metropolitano de

passageiros no Estado, com o objetivo que menciona, e dá outras providências.

A Assembeia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A fiscalização do transporte intermunicipal e metropolitano de passageiros

no Estado, nos termos desta lei, visa a coibir o transporte clandestino.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se clandestino o transporte

intermunicipal ou metropolitano remunerado de passageiros, realizado por pessoa

física ou jurídica, em veículo particular ou de aluguel, que se enquadre em uma ou

mais das seguintes hipóteses:

I – sem a devida concessão, permissão ou autorização do poder concedente;

II – em desobediência a itinerário definido pela Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas - Setop;

III – com característica de transporte coletivo, tais como fixação de itinerário ou

horário regular para embarque ou desembarque, lotação de pessoas sem nenhum

vínculo, venda de passagens, cobrança de preço individualizado dos passageiros;

IV – com embarque ou desembarque de passageiros ao longo do itinerário;

V – com o angariamento ou aliciamento de pessoas, inclusive em terminais
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rodoviários ou pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo;

VI – com utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos ou no percurso da

viagem, para embarque e desembarque;

VII - com regularidade de dias, horários ou itinerários;

VIII - com transporte de encomendas ou mercadorias.

§ 1º - Não se considera clandestino o transporte intermunicipal ou metropolitano de

passageiros realizado por veículo de aluguel provido de taxímetro, devidamente

autorizado pelo poder público municipal ou estadual e cadastrado no DER-MG, com

característica de transporte público, e sob regime de fretamento eventual ou de

transporte fretado, desde que o retorno ao Município de origem da autorização seja

realizado com os mesmos passageiros da ida ou vazio.

§ 2º - O veículo de aluguel que realize o transporte na hipótese a que se refere o §

1º deverá obter a autorização do DER-MG, nos termos do regulamento, sendo de

porte obrigatório no veículo, em conformidade com o art. 107, do Código de Trânsito

Brasileiro.

Art. 3º - Serão cominadas à pessoa física ou jurídica que realizar transporte

clandestino de passageiros as seguintes sanções:

I – multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II – apreensão do veículo, nos termos do art. 270 da Lei nº 9.503, de 23 de

setembro de 2007, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

§ 1º - O valor da multa prevista no inciso I deste artigo será duplicado a partir da

primeira reincidência.

§ 2º - A autoridade competente instaurará o devido processo administrativo,

observadas as disposições legais aplicáveis, para processamento do auto de

infração.

Art. 4º - O veículo apreendido nos termos do inciso II do art. 2º será recolhido ao

depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade

competente, com ônus para seu proprietário.

§ 1º - A restituição do veículo apreendido somente ocorrerá mediante o prévio

pagamento de multas vencidas, tributos e despesas com transbordo dos passageiros,

remoção e estada.
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§ 2º - A despesa com a estada do veículo em depósito será de 25 (vinte e cinco)

Ufemgs, por dia, podendo ser cobrada por até trinta dias.

Art. 5º - Os veículos apreendidos por irregularidade no Estado, em “blitz” realizada

em rodovia estadual ou em postos da Polícia Rodoviária Estadual, deverão

permanecer no posto responsável pela operação pelo prazo de vinte e quatro horas,

contado a partir da apreensão do veículo, observado o disposto no § 1º do art. 270 da

Lei Federal nº 9.503, de 2007.

Art. 6º - O art. 3º da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994, fica acrescido do

seguinte inciso XVII:

"Art. 3º - (...)

XVII - controlar e fiscalizar o transporte intermunicipal remunerado de passageiros,

inclusive quando realizado por táxi convencional gerenciado pelos Municípios. ".

Art. 7º - O art. 4º da Lei nº 14.354, de 17 de julho de 2002, fica acrescido do

seguinte inciso VIII:

"Art. 4º - (...)

VIII - controlar e fiscalizar o transporte intermunicipal remunerado de passageiros,

inclusive quando realizado por táxi convencional gerenciado pelos Municípios. ".

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.857/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em comento altera a Lei nº

14.086, de 6/12/2001, que cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos e o

Conselho Estadual de Direitos Difusos e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1, retorna a

proposição a esta Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise visa alterar a Lei nº

14.086, de 2001, que, entre outras providências, cria o Fundo Estadual de Defesa de
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Direitos Difusos e o Conselho Estadual de Direitos Difusos, de forma a adequá-la à

Lei Complementar nº 91, de 19/1/ 2006, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a

extinção de fundos estaduais.

Convém registrar que os direitos difusos representam um grupo de direitos

“transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”, nos termos do art. 81 da Lei

Federal nº 8.078, de 1990. Podem ser citados como exemplo os direitos à proteção

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico.

O Substitutivo nº 1, aprovado no 1º turno, com a Emenda nº 1, promoveu alterações

no projeto de lei com o objetivo de cumprir os dispositivos da Lei Complementar nº

91, notadamente: a) acrescentou nova fonte de recursos ao fundo (“rendimentos

provenientes de depósitos bancários e de aplicações financeiras”); b) deixou explícito

que o prazo de duração do fundo é indeterminado, retirando, dessa forma, a previsão

de prorrogação de sua vigência; c) vinculou o Conselho de Direitos Difusos - Cedif - à

estrutura organizacional da Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo fato de essa

Secretaria ter se tornado a nova gestora do Fundo; d) realizou ajustes na composição

do Cedif. A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Direitos Humanos, alterou o

critério para a escolha do representante dos órgãos municipais de defesa dos direitos

difusos e das entidades sem fins lucrativos que compõem o grupo coordenador do

Fundif, que passam a ser escolhidos pelos respectivos segmentos, segundo

procedimento a ser regulamentado pelo Poder Executivo.

Conforme nos manifestamos no 1º turno, o projeto em tela, com as modificações

introduzidas, não acarreta impacto financeiro para o Estado. Da forma como foi

aprovada, a proposição adequou, do ponto de vista jurídico, a lei do Fundif à norma

geral sobre os fundos estaduais criada posteriormente a sua entrada em vigor.

Também buscou aprimorar o controle da sociedade sobre a gestão dos fundos.

Assim, este relator ratifica a posição anteriormente adotada por esta Comissão, no

1º turno.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.857/2009, no 2°

turno, na forma do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Tiago Ulisses - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.857/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, que cria o Fundo Estadual de

Defesa de Direitos Difusos e o Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 10 da Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de

2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica criado o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos – Fundif –, de

duração indeterminada, que exercerá as funções programática e de transferência

legal, nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de

janeiro de 2006.

§ 1º – O Fundif tem por objetivos:

I – promover a reparação de danos causados ao meio ambiente, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros bens ou

interesses difusos e coletivos bem como ao consumidor, em decorrência de infração

à ordem econômica;

II – aplicar recursos na recuperação de bem, na promoção de evento educativo e

científico e na edição de material informativo especificamente relacionado com a

natureza da infração ou do dano causado assim como na modernização

administrativa de órgão público responsável pela execução de política de defesa de

direitos difusos.

§ 2º – Na aplicação dos recursos do Fundif, será observado o disposto na Lei

Federal nº 9.008, de 21 de março de 1995.

§ 3º – As condições para as operações do Fundif serão estabelecidas em

regulamento e abrangerão:

I – para o desempenho de função programática:

a) o valor máximo de liberação de recursos;

b) a aprovação de plano de trabalho de acordo com os critérios gerais
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estabelecidos em regulamento;

II – para o desempenho de função de transferência legal:

a) o valor máximo de transferência legal;

b) a comprovação do cumprimento dos requisitos legais referentes à constituição e

à regulamentação do órgão ou da entidade candidata a beneficiária.

(...)

Art. 3° – São recursos do Fundif:

I – as indenizações decorrentes de condenações por danos causados a bens

protegidos pelos direitos difusos e as multas decorrentes do descumprimento dessas

condenações, conforme previsão regulamentar;

II – os rendimentos provenientes de depósitos bancários e de aplicações

financeiras;

III – as doações, os auxílios, as contribuições e os legados destinados ao Fundif por

pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira;

IV – os recursos provenientes de fundo federal de direitos difusos;

V – outras receitas que sejam destinadas ao Fundif.

Art. 4º – O gestor e agente executor do Fundif é a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social – Sedese –, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos.

Art. 5º – (...)

II – organizar o cronograma financeiro de receita e de despesa e acompanhar a

aplicação de disponibilidade de caixa;

(...)

Art. 6º – O prazo para a contratação de operações do Fundif é de vinte anos

contados da data da publicação desta lei.

Parágrafo único – O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, prorrogar o

prazo de que trata o ‘caput’ uma única vez, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 7º – Integram o grupo coordenador do Fundif:

I – um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese

– ou do órgão que vier a sucedê-la;

II – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag

– ou do órgão que vier a sucedê-la;
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III – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – ou do órgão

que vier a sucedê-la;

IV – um representante da Procuradoria-Geral de Justiça – PGJ;

V – um representante dos órgãos municipais de defesa dos direitos difusos com

sede no Estado;

VI – um representante das entidades civis sem fins lucrativos, com sede e atuação

no Estado, que atendam aos requisitos estabelecidos no inciso II do art. 2º.

Parágrafo único – A forma de escolha, pelo respectivo segmento, dos

representantes a que se referem os incisos V e VI será definida em regulamento.

Art. 8º – As competências do grupo coordenador são as definidas no inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

(...)

Art. 10 – Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social – Sedese –, o Conselho Estadual de Defesa de Direitos

Difusos – Cedif –, com sede na Capital do Estado.

§ 1º – (...)

I – o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –, que é

seu Presidente;

II – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag;

(...)”.

Art. 2º – Fica revogado o inciso VIII do § 1º do art. 10 da Lei nº 14.086, de 2001.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.137/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral 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
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O Projeto de Lei nº 4.137/2010 tem como finalidade autorizar a doação ao

Município de Quartel Geral de imóvel com área de 10.013m², situado na Rua Dores

do Indaiá, s/nº, Distrito de Quartel São João, nesse Município

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o bem destina-se à

construção de novo prédio para escola municipalizada; e o art. 2º determina sua

reversão 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 alienação de patrimônio público tem que ser autorizada por esta 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.

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 nem acarreta

repercussão na Lei Orçamentária; pode, portanto, ser transformado em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.137/2010, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.138/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.138/2010 visa autorizar

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

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no

§ 1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.138/2010, na forma aprovada em Plenário, tem como

finalidade autorizar a doação ao Município de Taiobeiras do imóvel com área de

1.867,79m², situado na Rua Santa Rita de Cássia, nº 404, Centro, nesse Município.

Com a finalidade de proteger o interesse público, o § 1º do art. 1º do projeto destina

o imóvel ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e de outras

unidades administrativas, o que beneficiará a população do Município. No mesmo

sentido, o § 2º assegura que a transferência de domínio somente será efetivada

quando da desocupação do terreno, atualmente ocupado pelo fórum da Comarca de

Taiobeiras.

Ainda para dotar a alienação pretendida das garantias necessárias, o art. 2º do

projeto dispõe que o bem reverterá ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco

anos contados da sua desocupação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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 a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que 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 4.138/2010, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 4.138/2010

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o imóvel que



____________________________________________________________________________
1274

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Taiobeiras o

imóvel com área de 1.867,79m² (mil oitocentos e sessenta e sete vírgula setenta e

nove metros quadrados), situado na Rua Santa Rita de Cássia, nº 404, Centro, nesse

Município, registrado sob o nº 2.260, a fls. 136 do Livro 2-J, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Taiobeiras.

§ 1º - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao funcionamento

da Secretaria Municipal de Educação e de outras unidades administrativas.

§ 2º - A doação do imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será efetivada a

partir da desocupação do terreno, atualmente ocupado pelo fórum da Comarca de

Taiobeiras.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, no

prazo de cinco anos contados da sua desocupação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista no § 1º 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 4.145/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Bom Despacho 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

O Projeto de Lei nº 4.145/2010 tem como finalidade autorizar a transferência de

domínio ao Município de Bom Despacho de imóvel com área de 7.000m², situado na

Rua Pitangui, nº 450, no Bairro São Vicente, nesse Município.

Em observância do interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que o imóvel se destina ao

atendimento dos alunos da rede municipal de ensino. Com o mesmo propósito, o art.
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2º determina sua reversão 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 observar que a autorização legislativa para a alienação de bem

público é exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e no § 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 o entendimento anterior 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 4.145/2010, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.146/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.146/2010 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no

§ 1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.146/2010, na forma aprovada em Plenário, tem como

finalidade autorizar a doação ao Município de São Gonçalo do Sapucaí do imóvel
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constituído pela área de 1.000m², a ser desmembrado de área com 10.000m², situada

na Rua Walter Paula Nunes, s/n°, nesse Município.

Com a finalidade de proteger o interesse público, que deve nortear as ações da

administração pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que o imóvel

será utilizado para a construção de uma quadra poliesportiva, para atender

especialmente ao segmento estudantil do Município.

Ainda com o propósito de proteger o interesse coletivo, o art. 2º do projeto dispõe

que o bem reverterá ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos contados

da lavratura da escritua pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista.

Cabe ressaltar 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 a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,

dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que 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 4.146/2010, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 4.146/2010

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí 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 São Gonçalo do
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Sapucaí o imóvel constituído pela área de 1.000m² (mil metros quadrados), conforme

descrição no anexo desta lei, a ser desmembrado de área com 10.000m² (dez mil

metros quadrados), situada na Rua Walter Paula Nunes, s/n°, no referido Município,

registrada sob o nº 4.074, a fls. 32 do Livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina- se à construção de

uma quadra poliesportiva.

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.

Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente, mede 34,95m

(trinta e quatro vírgula noventa e cinco metros), confrontando com a Rua Antônio

Penha Nunes; do lado direito, mede 29,53m (vinte e nove vírgula cinquenta e três

metros), confrontando com o remanescente do terreno do Estado; do lado esquerdo,

mede 28,90m (vinte e oito vírgula noventa metros), confrontando com o

remanescente do terreno do Estado; e, pelos fundos, mede 33,74m (trinta e três

vírgula setenta e quatro metros), confrontando também com o remanescente do

terreno do Estado, perfazendo uma área total de 1.000m² (mil metros quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.613/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Marcus Pestana, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – a

fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de Morro do Pilar.

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
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O Projeto de Lei nº 4.613/2010 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o DER-MG possa fazer reverter ao Município de Morro do Pilar um imóvel

com área de 1.820m², situado no Município.

O imóvel foi doado pelo Município ao patrimônio do DER-MG em 1972, para a

construção de oficina, garagem, posto de lubrificação e moradia dessa autarquia, o

que, de fato, não ocorreu. Tendo em vista que o art. 2º da Lei Municipal nº 109, de

1965, que autorizou a alienação, estabelece a reversão do bem ao patrimônio do

doador se não forem cumpridas as finalidades da doação, a administração municipal

pleiteia o retorno do bem a seu patrimônio para a expansão da infraestrutura local em

benefício da comunidade.

A autorização legislativa para a alienação de imóveis do Estado decorre da

exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado, no art. 17 da Lei Federal nº

8.666, de 1993, e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos legais que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar

despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.613/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Júlio - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.669/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.669/2010 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim 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
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O Projeto de Lei nº 4.669/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Dom Joaquim um imóvel com área de 7.175m², situado na Rua

da Conceição, s/nº, nesse Município, para o funcionamento de um campo de futebol.

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 a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se 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 4.669/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Célio Moreira, relator - Tiago Ulisses - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.670/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma original 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
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O Projeto de Lei nº 4.670/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Abaeté um imóvel com área de 2.400m², situado na Rua

Joaquina do Pompeu, nº 600, nesse Município.

Em defesa do interesse público que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que o imóvel será destinado

ao funcionamento de uma escola municipal; e o art. 2º dispõe 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 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 a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se 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 4.670/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Antônio Júlio, relator - Tiago Ulisses - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.671/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.671/2010 tem como

finalidade alterar a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 18.568, de 9/12/2009,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que

especifica e dá outra providência.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este
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órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.671/2010 na forma aprovada no 1º turno determina que o

imóvel de que trata a Lei n° 18.568, de 9/12/2009, passa a destinar-se ao

atendimento de crianças carentes e portadoras de necessidades especiais,

observadas as prerrogativas da Resolução Conjunta nº 18 do Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social, de 21/3/2006, e ao uso em políticas sociais, na promoção da saúde e da

habitação. Ademais, determina que o bem reverterá ao patrimônio do doador, se,

findo o prazo de cinco anos contados da publicação da nova lei, não lhe tiver sido

dada essas destinações, além de revogar o art. 2° d a Lei n° 18.568.

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 a elaboração e o controle dos

orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal.

Ressalte-se que nos casos de alteração da lei que autoriza a alienação de

patrimônio público, como a proposição em análise, é imprescindível sua subordinação

ao interesse público, o que fica evidente nas cláusulas de destinação em benefício da

comunidade e de previsão do retorno do bem ao patrimônio do doador, caso não seja

cumprida a finalidade estabelecida.

Após essas considerações, verifica-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
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.671/2010, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Júlio - Célio Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 4.671/2010

(Redação do Vencido)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 18.568, de 9 de dezembro de

2009, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que

especifica e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 18.568, de  9 de dezembro de 2009, passa a

destinar-se ao atendimento de crianças carentes e portadoras de necessidades

especiais, observadas as prerrogativas da Resolução Conjunta nº 18 do Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social, de 21 de março de 2006, e ao uso em políticas sociais, na

promoção da saúde e habitação.

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” deste artigo.

Art. 2° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 18.568,  de 2009.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.688/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio 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
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O Projeto de Lei nº 4.688/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Patrocínio um imóvel com área de 10.000m², situado no lugar

denominado Estação do Salitre, no Distrito de Serra do Salitre, nesse Município

Em defesa do interesse público que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que o imóvel será destinado

à construção de um centro educacional; e o art. 2º dispõe 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 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 a elaboração e o controle dos

orçamentos e dos 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 4.688/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Célio Moreira, relator - Tiago Ulisses - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.701/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.701/2010 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Boa Esperança o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma apresentada, retorna agora a proposição a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,
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combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.701/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Boa Esperança imóvel com área de 418,75m², situado na

Avenida Floriano Peixoto, 362, Centro, nesse Município.

Na mensagem que encaminhou a proposição a esta Casa, o Governador do Estado

informou que o referido bem, incorporado ao patrimônio do Estado em 1988 por

doação do Município, abriga atualmente a Policlínica Municipal, razão pela qual o

ente federativo pretende assumir a titularidade do bem a fim de implantar melhorias e

ampliar sua capacidade operacional em benefício da população local.

Dessa forma, o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que o imóvel será

destinado ao funcionamento da Policlínica Municipal de Boa Esperança; e o art. 2º

estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que 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 4.701/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Antônio Júlio, relator - Tiago Ulisses - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.706/2010
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.706/2010 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro do Melo o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.706/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Desterro do Melo imóvel com área de 10.000m², situado na

Rodovia Barbacena, Alto Rio Doce e Largo da Matriz, nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o terreno será destinado

ao funcionamento de um centro de saúde e à construção de espaço para abrigar o

Programa Farmácia de Minas, com amplos benefícios à população local,

especialmente ao segmento mais carente.

Ainda com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto

estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública, e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que 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 4.706/2010, no
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2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Célio Moreira - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.707/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.707/2010 visa autorizar

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

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado, a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.707/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Brumadinho imóvel com área de 1.251m², situado na Rua São

José do Paraopeba, s/nº, no lugar denominado Vila São José do Paraopeba, naquele

Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel será destinado

ao funcionamento de escola municipal.

Ainda com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto

estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador, se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e 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
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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 4.707/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Célio Moreira, relator - Tiago Ulisses - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.718/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.718/2010 visa autorizar

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

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado, a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.718/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Pequi imóvel com área de 10.000m², situado no lugar

denominado Soledade de Pequi, naquele Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel será destinado

ao funcionamento da Escola Municipal de Soledade, atendendo à demanda da

administração municipal e beneficiando a população local, especialmente o segmento

estudantil.

Ainda com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto

estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador, se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
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administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e 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 4.718/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Antônio Júlio, relator - Tiago Ulisses - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.719/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.719/2010 visa autorizar

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

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado, a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.719/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Campanário imóvel com área de 10.000m², situado na Rua Alto

da Matriz, 579, naquele Município.

Incorporado ao patrimônio do Estado em 1947 por doação do Município, o imóvel

abrigava a Escola Estadual Ana Duarte Guimarães, que, com a municipalização do

ensino fundamental, foi integrada na Escola Municipal Ana Barbosa e,

posteriormente, na Escola Municipal Hildebrando Cabral. Em decorrência disso, o

parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel será destinado ao

funcionamento de escola municipal.

Ainda com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto
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estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador, se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e 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 4.719/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Júlio - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.720/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.720/2010 visa autorizar

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

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado, a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.720/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Paineiras imóvel com área de 4.500m², situado na Rua

Deputado Eduardo Lucas, 1.199, Centro, nesse Município.
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O referido imóvel foi adquirido pelo Estado, por doação de particulares, para a

construção de uma escola estadual, que, com a municipalização do ensino

fundamental, passou a ser administrada pelo Município. Por essa razão, esse ente

federativo pretende assumir sua titularidade, a fim de exercer plenamente os

encargos de sua manutenção e seu funcionamento, o que beneficiará a população

local, especialmente o segmento estudantil. Em decorrência disso, o parágrafo único

do art. 1º da proposição determina que o imóvel será destinado ao funcionamento de

escola municipal.

Ainda com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto

estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador, se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e 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 4.720/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Célio Moreira, relator - Antônio Júlio - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.721/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.721/2010 visa autorizar

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

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.721/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Brumadinho imóvel nele situado, com área de 1.200m².

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel será destinado

ao funcionamento de escola municipal, atendendo a demanda da administração

municipal e beneficiando a população local, especialmente o segmento estudantil.

Ainda com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto

estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.721/2010 no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Antônio Júlio, relator - Tiago Ulisses - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.736/2010
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.736/2010 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.736/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Sete Lagoas imóvel nele situado, com área de 1.500m2.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel será destinado à

construção de um centro comunitário, de acordo com demanda da população local.

Ainda com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto

estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.736/2010 no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Júlio - Célio Moreira.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.555 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.555/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Sebo Cultural, 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° 3.555/2009

Declara de utilidade pública a entidade Sebo Cultural, com sede no Município de

Campanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Sebo Cultural, com sede no

Município de Campanha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.708 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.708/2010, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural Maestro Francisco José Pires Guimarães,

com sede 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° 4.708/2010
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Declara de utilidade pública a Associação Cultural Maestro Francisco José Pires

Guimarães, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural Maestro

Francisco José Pires Guimarães, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.779 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.779/2010, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Banda Musical Estudantil Caic, com sede no Município de Pará

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° 4.779/2010

Declara de utilidade pública a Banda Musical Estudantil Caic, com sede no

Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ban da Musical Estudantil Caic, com

sede no Município de Pará de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.785 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.785/2010, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública a Guarda de Congada Nossa Senhora do Rosário de Campinho,
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com sede no Município de Caranaíba, 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° 4.785/2010

Declara de utilidade pública a Guarda de Congada Nossa Senhora do Rosário de

Campinho, com sede no Município de Caranaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Gua rda de Congada Nossa Senhora

do Rosário de Campinho, com sede no Município de Caranaíba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 7/12/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Doutor Viana, notificando o falecimento da Sra. Enny Guimarães de

Paula, ocorrido em 27/11/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagem nº 557/2010 (encaminhando solicitação de retirada de

tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 4.964/2010), do

Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 5.076 a 5.078/2010 - Requerimentos nºs 6.949 a 6.997/2010 -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública, de

Administração Pública (2), de Educação, do Trabalho, de Política Agropecuária e de

Assuntos Municipais e do Deputado José Henrique - Registro de presença - Oradores

Inscritos: Discurso do Deputado Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever

Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes

- Célio Moreira - Délio Malheiros - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Fábio Avelar -

Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira

- Mauri Torres - Rômulo Veneroso - Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Wander Borges.

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
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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 Carlin Moura, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 557/2010*

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Solicito a essa egrégia Assembleia Legislativa a retirada do regime de urgência do

Projeto de Lei nº 4.964, de 2010, que institui o Fundo de Erradicação da Miséria e

Combate da Pobreza - FEMCOP.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu elevado apreço e

distinta consideração.”

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais.

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.964/2010.

* - Publicado de acordo com o texto original.

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 LEI Nº 5.076/2010

Dispõe sobre o pagamento de sentenças judiciais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os precatórios judiciais estaduais vencidos poderão ser aceitos pelo Poder

Executivo para os seguintes fins:

I - compensação de até 75% (setenta e cinco por cento) do valor do crédito

tributário inscrito na dívida ativa, até 31/12/2007, cujo sujeito passivo seja o credor
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originário ou o cessionário;

II - quitação de bens adquiridos nos leilões promovidos pela administração direta e

por entidades de direito público da administração indireta.

§ 1º - É vedado ao Poder Executivo o desembolso financeiro, a qualquer título, nas

operações de que tratam os incisos I e II deste artigo.

§ 2º - Os 25% (vinte e cinco por cento) remanescentes do valor do crédito tributário

de que trata o inciso I deste artigo serão recolhidos pelo contribuinte, em espécie e

destinados à cota-parte dos Municípios.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos créditos de pequeno valor de que

trata o art. 6º desta lei.

Art. 2º - A aceitação dos precatórios judiciais estaduais, para os fins desta lei, será

objeto de regulamentação do Poder Executivo, observados os seguintes requisitos:

I - equivalência do credor originário ou cessionário do precatório ao sujeito passivo

do crédito tributário a ser compensado ou ao adquirente do bem leiloado;

II - registro regular do credor originário ou cessionário no sistema informatizado de

que trata o art. 3º desta lei;

III - certificação, pela Advocacia-Geral do Estado, de valor líquido de oferecimento

de precatório;

IV - renúncia, pelo credor originário ou cessionário, a qualquer impugnação do valor

a que se refere o inciso III;

V - assinatura de termo de quitação integral do precatório;

VI - pagamento em espécie dos honorários advocatícios devidos, bem como das

custas judiciais e das demais despesas processuais, no caso de crédito tributário

inscrito em dívida ativa com cobrança ajuizada.

Art. 3º - O Poder Executivo manterá sistema informatizado de controle dos

precatórios judiciais emitidos e expedidos contra o Estado e a administração indireta,

bem como de suas cessões e compensações.

Parágrafo único - Somente serão reconhecidas as cessões devidamente

registradas no sistema de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 4º - Ficam mantidas a exigibilidade do crédito tributário, e a fluência dos juros

de mora e dos demais acréscimos legais, até que haja, na forma que dispuser o
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regulamento, o deferimento da compensação de que trata esta lei.

Art. 5º - Ficam as empresas públicas estaduais autorizadas a adquirir precatórios

judiciais devidos pelo Estado de Minas Gerais e pela administração indireta.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às empresas públicas

estaduais dependentes, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei Complementar Federal

nº 101, de 4/5/2000.

Art. 6º - Fica estabelecido como crédito de pequeno valor, para os fins de que

tratam os arts. 78 e 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição da República Federativa do Brasil, aquele decorrente de demanda

judicial cujo valor apurado, em liquidação de sentença e após o trânsito em julgado de

eventuais embargos do devedor opostos pelo Estado, seja igual ou inferior, na data

da publicação, a R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), vedado o fracionamento.

§ 1º - Os créditos de que trata o “caput” deste artigo serão pagos em noventa dias

contados da intimação para pagamento por mandado judicial.

§ 2º - Para o efeito do disposto neste artigo, estando especificado na decisão o

montante devido a cada exeqüente, o crédito de pequeno valor será considerado por

beneficiário.

§ 3º - Os honorários de sucumbência devidos serão considerados como verba única

e serão pagos ao advogado indicado pelo Juiz da causa na Requisição de Pequeno

Valor - RPV -, vedado o fracionamento entre os advogados da mesma parte.

Art. 7º - O Poder Executivo definirá em regulamento, no prazo de cento e vinte dias,

os procedimentos a serem adotados para o cumprimento desta lei.

Art. 8º - Revogam-se os arts. 9º, 10, 11 e 12 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de

2003.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: O objetivo desta proposição é permitir a quitação de créditos tributários

inscritos ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, vencidos há mais de

12 meses, com precatórios judiciários estaduais. O projeto também pretende

possibilitar que o titular de precatório transfira seu direito a outra pessoa física ou
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jurídica, para fins de quitação desses créditos tributários.

Do ponto de vista financeiro, a compensação desses créditos confere mais

flexibilidade ao contribuinte, no que diz respeito à satisfação do débito, além de trazer

impacto positivo sobre as contas públicas. Muitos entes federativos não vêm

honrando o pagamento de seus precatórios, o que causa enormes constrangimentos

aos credores da União, dos Estados e dos Municípios.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm demonstrado que o melhor caminho

para minimizar essa situação é possibilitar a utilização de precatórios como moeda de

compensação de créditos tributários. No caso em tela, o valor devido será aquele

homologado judicialmente, com permissão de transferência de direitos a outras

pessoas, físicas ou jurídicas, nos termos do Código de Processo Civil.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Antônio

Júlio. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 392/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.077/2010

Declara de utilidade pública a Casa Lar de Apoio à Criança e ao Adolescente -

Claca -, com sede no Município de Leopoldina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa Lar de Apoio à Criança e ao

Adolescente - Claca -, com sede no Município de Leopoldina.

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

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2010.

Walter Tosta

Justificação: A Casa Lar de Apoio à Criança e ao Adolescente - Claca -, fundada

em 6/2/2009, com sede no Município de Leopoldina, é uma sociedade civil, sem fins

econômicos, que tem como finalidade abrigar as crianças e os adolescentes vítimas

de violência sexual que são afastadas de seus lares ou que se encontrem foragidos,

enquanto aguardam encaminhamento ao Conselho Tutelar para serem conduzidos a

cidade de origem. A entidade também abriga crianças e adolescentes em situação de

risco social e pessoal e aquelas encaminhadas pela Justiça da Infância e da

Adolescência, pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público da Comarca de
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Leopoldina. Pelo exposto, entendemos que o trabalho da – Claca é extremamente

meritório, e, portanto, essa entidade é merecedora de se tornar de utilidade pública,

garantindo assim mais condições para desempenhar sua elevada missão.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.078/2010

Declara de utilidade pública estadual o Sindicato dos Agricultores Familiares e

Empreendedores Familiares Rurais de Jaíba e Matias Cardoso - Safer -, com sede no

Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Agricultores Familiares

e Empreendedores Familiares Rurais de Jaíba e Matias Cardoso - Safer -, com sede

no Município de Jaíba.

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

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende

Justificação: O Sindicato dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares

Rurais de Jaíba e Matias Cardoso - Safer - tem como função organizar sindicalmente

e atuar em conjunto com outras entidades sindicais, reunidas na Federação.

Para cumprir seus objetivos, o Safer defende a organização independente, a fim de

construir um novo modelo de desenvolvimento rural através de uma reforma agrária

baseada na agricultura familiar solidária e em modelo tecnológico que garanta a

preservação do meio ambiente.

A proposição busca a implementação de políticas que tornem viável o

desenvolvimento rural, por meio do atendimento a várias finalidades sociais.

Pelos motivos expostos, consideramos que o reconhecimento da entidade como de

utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, motivo pelo qual

conto com o apoio dos colegas para a aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

 - Os Requerimentos nºs 6.949 a 6.989/2010 foram publicados na edição anterior.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública, de Administração Pública (2), de Educação, do Trabalho, de Política

Agropecuária e de Assuntos Municipais e do Deputado José Henrique.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de Vereadores

da Câmara Municipal de Turmalina: Zilmar Pinheiro Lopes, Presidente; Jadilson de

Jesus Cordeiro Maciel, Presidente eleito para o biênio 2011-2012; Roberto Meire da

Rocha; José do Socorro Godinho Lima e César Cordeiro dos Santos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, neste

final de ano, ou seja, nesta reta final, cumpre-me ressaltar alguns aspectos da política

do nosso Estado e do nosso país e, mais ainda, as dificuldades encontradas hoje

pelo segmento mais importante da Federação: o Município. Parece que, ao conceder

ao Município a condição de ente federativo, a Constituição de 1988 o condenou a ser

sistematicamente perseguido na redução dos recursos que lhe são destinados.

Nestes dias, estamos aguardando que uma benesse do governo federal, conquistada

no ano passado com o acréscimo de um ponto percentual na quota do Fundo de

Participação dos Municípios - FPM -, venha a salvar apenas parte dos Municípios

brasileiros na questão do pagamento do 13º salário. Ora, Sr. Presidente, o que vemos

é uma tentativa continuada de por as Prefeituras numa situação de dificuldade. Viajo

muito pela região e estou sempre em contato com os meus Prefeitos. Nesta semana,

recebi dezenas deles com o mesmo ânimo: vontade de sumir do mapa e

desaparecer, sem saberem o que farão com os recursos reduzidos paulatinamente.

Ainda mais com o anúncio até da nossa próxima Presidente dizendo que pensaria em

manter a redução do IPI da linha branca dos produtos industriais. Nossa
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preocupação, Sr. Presidente, é maior quando se vê que já se anuncia o veto do

Presidente Lula à Emenda Ibsen Pinheiro, tida como a salvação das Prefeituras do

Brasil. Nosso Presidente alega que há outro projeto um pouco melhor que não retira

tanto do Rio de Janeiro e que outorga aos Municípios e aos Estados brasileiros um

pouquinho dos recursos do pré-sal e da exploração do petróleo na plataforma

submarina.

Sr. Presidente, quando venho à tribuna falar deste assunto, lembro-me daqueles

dias agitados de 1991, quando, na Câmara Federal, discutíamos, de forma dura e

forte, a ampliação do mar territorial brasileiro de 12 para 200 milhas com o objetivo de

proteger exatamente todos os mananciais petrolíferos da plataforma submarina,

especialmente os contidos no pré-sal. De repente, a partir do princípio do ano

passado, o pré-sal aparece como se fosse uma descoberta científica maravilhosa

feita pelo atual governo. Entretanto, todos os estudos já estavam prontos, faltava

apenas o desenvolvimento da tecnologia para aprofundar mais a busca do petróleo e

a sua retirada da camada do pré-sal. Lembro-me muito bem do entusiasmo de todos

nós, municipalistas, da nossa alegria quando conseguimos aprovar, por maioria

quase que absoluta - apenas 15 Deputados votaram contra - a ampliação do mar

territorial para 200 milhas. Na verdade, estávamos iludidos com a participação dos

Estados e Municípios brasileiros com um todo nessa ampliação. Veja, Sr. Presidente,

o que lamentamos hoje: apenas 12% do petróleo retirado na plataforma submarina

brasileira está dentro das 12 milhas. O restante é retirado acima desse espaço, que,

naquela época, chegou a 200 milhas. Sonhávamos que todos os Municípios e

Estados brasileiros participariam dessa benesse, dessa grande riqueza. Hoje há outra

preocupação, a nossa grande preocupação. No México, mais uma reunião de defesa

do meio ambiente condena o CO2, como se ele fosse uma arma letal para a

civilização. Entretanto, todos os cientistas que defendem que o CO2 não é tão

importante e grave, como Luiz Carlos Molion, não são ouvidos e suas palavras não

são utilizadas. Preocupa-me saber se a riqueza da energia limpa da nossa cana de

açúcar poderia ser expandida e ampliada. Pergunto-me, Sr. Presidente, o motivo de

tanta tributação em cima do álcool se ele é gerador de muitos empregos e se os

plantios de cana absorvem altamente o CO2 produzido no planeta. No Brasil, temos
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essa condição maravilhosa de ter um produto que foi colocado para a agroindústria,

mas não o foi para os pequenos produtores. Por quê? Porque, para o governo

federal, lamentavelmente, é necessário que exista o passeio do álcool. Explico: o que

é produzido em Itumbiara, em Uberlândia ou em qualquer parte do Brasil tem de

caminhar pelo Brasil para que a Petrobras faça a distribuição, para que o governo

aufira lucro com os impostos, com os tributos. Com isso, nosso álcool perde

competitividade no preço. Isso em um país que, de resto, não tem hidrovias nem

ferrovias disponíveis para reduzir o custo do transporte. Então, ficamos olhando o

sofrimentos dos Municípios. Quando, na Comissão de Agropecuária, discutíamos a

respeito da municipalização da reforma agrária e da necessidade de estimular a

instalação de pequenas fábricas de álcool em cada Município, se tivéssemos

inteligência suficiente e se o governo fosse competente para entender, cada

Município brasileiro poderia bastar-se das pequenas propriedades rurais,

especialmente das pequeninas, da produção do álcool para consumo próprio.

Tecnologia existe, nas bombas de combustível há um aparelho que mede a qualidade

da gasolina e do álcool. Por que todo álcool produzido para efeito carburante tem de

ser carregado para a Petrobras distribuir? Por que tem que haver o monopólio estatal

da transferência de um produto que pode ser produzido em cada Município, perto e

sem frete? Mas ficamos nessa discussão eterna sobre o que é bom ou ruim para o

meio ambiente. O CO² é realmente tão prejudicial? Onde pudemos ouvir os cientistas

e climatologistas que defendem a mesma teoria de Luiz Carlos Molion? Por que

estamos nessa situação, vendo os Prefeitos esperar o dia 16 para se creditar a cota

extra de 1% sobre o FPM, que antes era depositada no dia 10? Vejo o sofrimento

desses Prefeitos e dos funcionários públicos municipais, que na sua maioria não

poderão receber o 13º salário. Enquanto na Capital todos vão a “shoppings” e não

conseguem nem andar, pois estão gastando, não vislumbramos no interior bravo de

Minas Gerais e do Brasil a possibilidade de os servidores públicos municipais

participarem desse momento de alegria de final de ano, essa grande festa do Natal,

comemoração da chegada de Cristo.

Neste fim de ano ficamos preocupados com esses aspectos. E digo a V. Exas., com

muita tranquilidade, que fui Prefeito de 1983 a 1988, antes de a bendita Constituição
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Cidadã entrar em vigor. Ela foi cidadã para muitos efeitos, mas para os Municípios foi

assassina. Até 1988, eram destinados aos Municípios 13,2% da receita tributária

nacional, mas hoje esse número é apenas 6,5%, menos da metade. Como se

pretende que qualquer Município seja bem administrado a não ser com um pires nas

mãos pedindo esmola ao governo? Na verdade, a necessidade já é tão grande que

não cabe mais em um pires, é preciso um prato, uma tigela ou uma bandeja para

pedir recursos para sustentar obras essenciais para a população.

Eram tempos bons. Era bom ser Prefeito naquela época, mas, com a Constituição

de 1988, isso tornou-se impossível. Mais ainda, no momento em que se deu ao

Ministério Público um espaço de trabalho, uma parcela de Promotores de Justiça

estão utilizando mal esse espaço. Ao invés de se preocuparem com as questões da

Justiça e de promoção do bem e da lei em todos os aspectos - cadeias públicas,

creches, visitas para apurar o que está errado -, passam quase todo o tempo

envergados sobre possíveis erros de Prefeitos, em sua maioria não confirmados. Ser

Prefeito está sendo quase um suicídio. Eles estão sofrendo, e é preciso que alguém

fale. Pode ser que não surta efeito, mas lembro-me de que algumas coisas que disse

há um ano estão acontecendo hoje. O próprio Presidente Lula - que passa o tempo

todo dizendo que tudo aconteceu em seu governo, porque “nunca antes na história

deste país” - reconheceu na semana passada que teve a grande sorte de pegar a

economia mundial em fase de crescimento. Mas agora, logo após as eleições, já

estamos com problemas: a inflação já saiu da meta e pulou para 5,5%; nosso caixa

no exterior - onde tínhamos uma reserva financeira - já está combalido porque não

paga sequer um quarto da dívida interna, que passou de U$1.700.000.000.000,00.

Então, estamos em uma situação difícil, torcendo para que a Presidente Dilma dê

certo e sua equipe seja boa, mas vendo que Minas Gerais não vai participar desse

governo. Minas não terá participação no governo federal; Minas não há mais; acabou.

Minas foi completamente isolada. Sabe por quê, Sr. Presidente? O objetivo único

desse isolamento é a destruição da possibilidade da candidatura de Aécio Neves à

Presidência em 2014. Única e exclusivamente por isso. Nenhum partido político

conseguiu fazer a Presidente Dilma ver a necessidade de Minas Gerais ser

aquinhoada com Ministérios importantes, especialmente os que lidam com empresas
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importantes criadas por Minas Gerais, como Furnas. Estamos sendo afastados para

que o “paulistério” comande este país por mais quatro anos e garanta a reeleição da

Dilma ou do próprio Lula daqui a quatro anos. Isso é bom para o País? É bom para a

Pátria brasileira? Lembro-me de que em 2008 o Presidente Alberto Pinto Coelho

apresentou aqui uma série de resoluções, que aprovamos, a serem encaminhadas à

Assembleia-Geral de todos os chefes dos Legislativos brasileiros, na intenção de

buscar dar às Assembleias Legislativas alguma autonomia para legislar

suplementarmente ao governo federal. O motivo disso é que até agora, desde a

promulgação da Constituição, os Deputados Federais brasileiros não conseguiram

regulamentar mais de 150 artigos da Constituição. Essa falta de regulamentação,

esse vazio jurídico, essa vácuo jurídico, esse buraco negro tem de ser preenchido.

Enquanto isso, galopa a tentativa de o governo federal esmagar os Municípios, para

que peçam esmolas e votem no candidato que o governo federal determinar, mandar.

Agora, esmaga-se Minas Gerais, com o único objetivo de impedir que Aécio Neves

seja Presidente da República em 2014. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento da Mensagem nº

557/2010, do Governador do Estado, solicitando seja retirado o regime de urgência

atribuído à tramitação do Projeto de Lei nº 4.964/2010, que institui o Fundo de

Erradicação da Miséria e Combate da Pobreza - Femcop - , o projeto passa a tramitar

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, mantidos os atos

processuais praticados até o momento.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
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Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.990/2010, da

Comissão de Política Agropecuária, 6.991/2010, da Comissão de Saúde, e 6.992 a

6.997/2010, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104

do Regimento Interno.

- Os Requerimentos nºs 6.990 a 6.997/2010 foram publicados na edição anterior.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 33ª Reunião

Ordinária, em 7/12/2010, do Projeto de Lei nº 4.696/2010, do Deputado Tiago Ulisses,

e dos Requerimentos nºs 6.816/2010, da Comissão de Direitos Humanos, 6.894,

6.899 e 6.903/2010, da Comissão de Participação Popular; de Administração Pública

(2) - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 7/12/2010, dos Requerimentos nºs

6.783/2010, do Deputado Duarte Bechir, 6.800/2010, do Deputado Doutor Viana,

6.804/2010, do Deputado Délio Malheiros, e 6.811/2010, da Comissão de Direitos

Humanos, e na 22ª Reunião Extraordinária, em 7/12/2010, do Projeto de Lei nº

5.036/2010, do Tribunal de Justiça; de Educação - aprovação, na 6ª Reunião

Extraordinária, em 7/12/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.365/2010, do Deputado Padre

João, 4.447/2010, do Deputado Dimas Fabiano, 4.499/2010, do Deputado Alberto

Pinto Coelho, 4.705, 4.722 e 4.773/2010, do Governador do Estado, 4.712/2010, da

Deputada Maria Tereza Lara, 4.713/2010, do Deputado Elmiro Nascimento,

4.725/2010, da Deputada Cecília Ferramenta, 4.742/2010, do Deputado Wander

Borges, 4.747/2010, do Deputado Tenente Lúcio, 4.809/2010, do Deputado Fahim

Sawan, 4.825/2010, do Deputado Neider Moreira, 4.835/2010, do Deputado André

Quintão, 4.853/2010, do Deputado Zezé Perrella, 4.889/2010, do Deputado Eros

Biondini, 4.922/2010, do Deputado Inácio Franco, e 4.930/2010, do Deputado Antônio

Júlio, e dos Requerimentos nºs 6.786/2010, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,

6.794/2010, do Deputado Jayro Lessa, 6.796 e 6.797/2010, do Deputado Carlin

Moura, e 6.821, 6.823, 6.824, 6.829, 6.830, 6.832 a 6.834, 6.837, 6.838, 6.840, 6.843,

6.852, 6.854, 6.855, 6.857, 6.859 a 6.861, 6.865, 6.868, 6.869, 6.879, 6.896, 6.902 e

6.908/2010, da Comissão de Participação Popular; do Trabalho - aprovação, na 1ª

Reunião Extraordinária, em 7/12/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.470/2009, do
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Deputado Fábio Avelar, com a Emenda nº 1, 4.732/2010, do Deputado Carlos

Mosconi, 4.803/2010, do Deputado Carlos Gomes, 4.915/2010, do Deputado Alberto

Pinto Coelho, 4.934/2010, do Deputado Ivair Nogueira, 4.935/2010, do Deputado

Arlen Santiago, 4.944/2010, do Deputado Weliton Prado, 4.952/2010, do Deputado

Durval Ângelo, 4.960/2010, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 4.962/2010, do

Deputado Wander Borges, 4.963/2010, do Deputado Zé Maia, 4.966/2010, do

Deputado João Leite, 4.967/2010, da Deputada Maria Tereza Lara, 4.974/2010, do

Deputado Lafayette de Andrada, 4.975 a 4.977/2010, do Deputado Paulo Guedes,

4.978/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 4.979/2010, do Deputado Sargento

Rodrigues, com a Emenda nº 1, 4.983/2010, do Deputado Célio Moreira, 4.985/2010,

do Deputado Walter Tosta, 4.987/2010, do Deputado Délio Malheiros, com a Emenda

nº 1, 4.996/2010, do Deputado Gil Pereira, com a Emenda nº 1, 4.997/2010, da

Deputada Rosângela Reis, 4.998 e 5.000/2010, do Deputado Walter Tosta,

5.001/2010, do Deputado Carlin Moura, e 5.005/2010, do Deputado Paulo Guedes, e

do Requerimento nº 6.806/2010, do Deputado Doutor Viana; de Política Agropecuária

- aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 7/12/2010, do Projeto de Lei nº

4.941/2010, do Deputado Weliton Prado, e dos Requerimentos nºs 6.809, 6.810,

6.812 e 6.817/2010, da Comissão de Direitos Humanos, e 6.835, 6.863, 6.877, 6.878,

6.895, 6.904 e 6.914/2010, da Comissão de Participação Popular; e de Assuntos

Municipais - aprovação, na 15ª Reunião Extraordinária, em 9/12/2010, dos

Requerimentos nºs 6.802/2010, do Deputado Adalclever Lopes, 6.887 e 6.893/2010,

da Comissão de Participação Popular, e 6.919/2010, com a Emenda nº 1, do

Deputado Sebastião Costa (Ciente. Publique-se.).

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 10, às 19 horas, e para as extraordinárias

de segunda-feira, dia 13, às 14 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação.

Levanta-se a reunião.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2010

Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e Délio Malheiros (substituindo o

Deputado Agostinho Patrus Filho, 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, 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 que termina nesse dia o

prazo para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.985/2010.

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, do Projeto de Resolução nº 5.026/2010 (Deputado Zé

Maia) e, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.249/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Inácio Franco). O Projeto de

Resolução nº 66/2010 e os Projetos de Lei nºs 2.333 e 2.525/2008, 3.859/2009,

4.159, 4.917, 5.027 e 5.037/2010 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 reuniões extraordinárias de hoje às

14h15min e às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Jayro Lessa

- Lafayette de Andrada - Antônio Júlio.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2010

Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio e Lafayette de
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Andrada, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Célio Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara

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

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

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

e votar proposições da Comissão e comunica que termina nessa data o prazo para o

recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010. O Projeto de

Resolução nº 5.026/2010 e os Projetos de Lei nº 2.333 e 2.525/2008, 4.249, 4.771,

5.038 e 5.050/2010 são retirados da pauta por haverem sido apreciados em reunião

anterior, e o Projeto de Lei Complementar nº 66/2010 e os Projetos de Lei nºs

3856/2009, 4.159, 4.917, 4.027, 4.669, 4.670, 4.671, 4.688, 4.701, 4.706, 4.707,

4.718 a 4.721 e 4.736/2010 por determinação do Presidente da Comissão, por não

cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.391/2009, 4.071 e 4.489/2010 (relator: Deputado Agostinho Patrus Filho); 3.666 e

3.785/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 3.9791/2009 (relator: Deputado

Adelmo Carneiro Leão); 4.085/2009 (relator: Deputado Jayro Lessa); 4.413/2010

(relator: Deputado Zé Maia); e 3.616 e 3.787/2009 (relator: Deputado Jayro Lessa);

3.777/2009 (relator: Deputado Antônio Júlio); 3.963 e 4.037, 4.047, 4.102/2009

(relator: Deputado Agostinho Patrus Filho); 4.086/2009 (relator: Deputado Célio

Moreira) todos na forma do vencido no 1º turno; 3.783/2009 com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Antônio Júlio); 4.036/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Jayro Lessa). O Projeto de Lei nº 5.037/2010 é convertido em diligência ao

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião

extraordinária da mesma data, às 20 horas, convoca os membros da Comissão para

a reunião extraordinária, da mesma data, às 20h30min, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.
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Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2010

Às 14h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Walter Tosta,

Ivair Nogueira e Rômulo Veneroso (substituindo a Deputada Rosângela Reis, por

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

número regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta 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

5.006, 5.009, 5.013, 5.020, 5.028 e 5.031/2010 em turno único (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 3.470/2009 com a Emenda nº 1; 4.732, 4.803, 4.915, 4.934, 4.935,

4.944, 4.952, 4.960, 4.962, 4.963, 4.966, 4.967, 4.974, 4.975, 4.976, 4.977, 4.978,

4.979, 4.983, 4.985, 4.987, 4.996, os dois últimos com a Emenda nº 1; 4.997, 4.998,

5.000, 5.001 e 5.005/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a

votação é aprovado o Requerimento nº 6.806/2010. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 4.550, 4.794, 4.795, 4.813, 4.818, 4.829, 4.831, 4.832, 4.834,

4.837, 4.839, 4.843, 4.845, 4.846, 4.851, 4.852, 4.862, 4.864, 4.865, 4.867, 4.868,

4.873, 4.876, 4.879 com a Emenda nº 1, 4.882, 4.906, 4.909, 4.910, 4.912/2010.

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 2010.



____________________________________________________________________________
1312

Duarte Bechir, Presidente - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.891/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Bela Vista Esporte Clube – BVEC –, com sede no

Município de Piumhi.

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 4.891/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Bela Vista Esporte Clube – BVEC –, com sede no Município de Piumhi, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo incentivar o esporte e a

cultura.

Na consecução de seus propósitos, a instituição promove atividades esportivas e

culturais, visando à integração social e à melhoria da qualidade de vida de seus

associados, e estimula a participação concreta de todos na defesa dos interesses

coletivos, buscando a consolidação da cidadania.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a referida entidade merecedora do

título de utilidade pública.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, tem por

objetivo adequar o nome da instituição ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.891/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.
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Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.540/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Belo Horizonte 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.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a sua

repercussão financeira, conforme o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.540/2009 de autorizar a reversão ao Município de Belo

Horizonte de imóvel com área de 36.082,50m², situado nesse Município.

Cabe ressaltar que o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, exige

autorização do Poder Legislativo para a movimentação de valores pertencentes ao

ativo permanente do Tesouro. Assim, a transferência de domínio de patrimônio do

Estado só pode ocorrer mediante a edição de lei específica com esse fim.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária. Não há, portanto, impedimento a sua

transformação em lei.

Por fim, registramos que a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, suprime o parágrafo único do art. 1o do projeto, já que, nos

casos de reversão de imóvel, não cabe ao Estado determinar sua destinação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.540/2009 no 1º
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turno, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Antônio Júlio, relator - Arlen Santiago - Tiago Ulisses -

Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.074/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria deste Colegiado, o projeto de lei em epígrafe acrescenta parágrafo único

ao art. 1º da Lei nº 16.658, de 5/1/2007, que fixa o subsídio do Governador do

Estado, do Vice-Governador do Estado, de Secretário de Estado e de Secretário

Adjunto de Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/12/2010, a proposição foi distribuída à

Mesa da Assembleia para, nos termos do art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

A proposição em exame tem o objetivo de estender aos agentes políticos do Poder

Executivo estadual o direito ao recebimento da parcela assegurada a todos os

trabalhadores pela Constituição da República, no inciso VIII de seu art. 7º, como um

direito social.

Analisando-se os aspectos formais da proposição, conclui-se que os requisitos para

a sua tramitação foram atendidos. Isso porque o projeto está em conformidade com o

disposto no § 2º do art. 28 da Constituição da República, que determina que os

subsídios dos agentes políticos do Executivo estadual sejam pagos em parcela única,

devendo ser fixados por lei de iniciativa do Poder Legislativo. Além disso, a iniciativa

para a apresentação do projeto de lei é privativa da Mesa da Assembleia, nos termos

da alínea “c” do inciso I do art. 66 da Constituição do Estado. Por essa razão, coube à

Mesa Diretora desta Casa a deflagração do projeto sob comento.

Destaque-se que o disposto no § 4º do art. 39 da Constituição da República, ao

referir-se à fixação do subsídio em parcela única, não configura óbice à adoção da

medida proposta. De acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado, “o

caráter jurídico-constitucional do décimo terceiro salário não se confunde com o das
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categorias de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou

remuneração a eles assemelhada, não desfigurando a sua afixação o regime

remuneratório por subsídio fixado em parcela única.” Essa Corte assim se pronunciou

ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.09.497112-4/000, na qual

foi questionada a constitucionalidade de lei que prevê o pagamento de décimo

terceiro salário a Prefeito e Vice-Prefeito. A mudança que ora se propõe encontra,

portanto, amparo em decisões do Poder Judiciário.

Em relação ao mérito, é importante ressaltar que não se veicula nesta proposição

reajuste dos valores dos subsídios fixados na Lei nº 16.658, de 5/1/2007. A finalidade

do projeto é apenas estender ao Governador, ao Vice-Governador, aos Secretários

de Estado e aos Secretários Adjuntos o direito ao décimo terceiro salário.

Por todas as razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação

do Projeto de Lei nº 5.074/2010.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.074/2010.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de dezembro de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.075/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Resolução nº 5.075/2010 altera a

Resolução nº 5.176, de 6/11/97, que contém o Regimento Interno da Assembleia

Legislativa do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/12/2010, o projeto foi distribuído à Mesa

da Assembleia para, nos termos do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

O projeto em análise propõe a criação de comissão permanente de esportes no

âmbito da Assembleia Legislativa do Estado, por meio de alterações nos arts. 101 e

102 de seu Regimento Interno.
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A Constituição do Estado, no art. 62, II, atribui competência privativa à Assembleia

Legislativa para a elaboração de suas normas regimentais. A iniciativa do processo

legislativo, “in casu”, é privativa da Mesa da Assembleia, conforme dispõe o art. 66, I,

“a”, da Constituição Estadual. Assim sendo, relativamente aos aspectos formais, a

proposição em exame atende aos requisitos previstos nas normas constitucionais que

regulamentam a matéria.

Passemos, então, à análise do mérito da proposição. A criação de comissão

permanente dedicada ao esporte foi uma das 16 propostas consideradas prioritárias

no documento final do seminário legislativo “Esporte, infância e adolescência:

caminho para a cidadania”, que aprovou 51 propostas, em novembro de 2009, nesta

Casa Legislativa. Da mesma forma, a Conferência do Esporte Mineiro, realizada em

maio deste ano, também elegeu como prioridade a criação de comissões temáticas

específicas para o esporte nos Poderes Legislativos Estadual e Federal. De antemão,

pode-se concluir que a criação da comissão, tal como dispõe o projeto, vem ao

encontro dos expressos anseios da sociedade civil organizada. Com a sua efetivação,

a Assembleia Legislativa demonstra estar democraticamente inserida no processo de

institucionalização das atividades demandadas pela sociedade.

Acreditamos que um dos pilares em que essa demanda se alicerça é o

reconhecimento de que, a partir da inserção, na Constituição da República de 1988,

do esporte como direito de cada indivíduo, a implementação de políticas públicas

voltadas para a promoção e o fomento do esporte e do lazer constitui

responsabilidade do poder público. Entre os deveres do Estado para com o esporte,

está constitucionalmente determinada a destinação de recursos públicos para a

promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do

desporto de alto rendimento, bem como o incentivo ao lazer, como forma de

promoção social.

As ações voltadas para o desenvolvimento do esporte vêm ganhando relevo em

todo o País, e na gestão pública mineira, ele começa a ganhar institucionalidade e

autonomia, deixando de se subordinar às áreas de educação, cultura e turismo, que

são chamadas agora a participar das políticas intersetoriais de esporte na condição

de parceiras. Além disso, no contexto atual, em que a Nação se prepara para sediar a
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Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, certamente com a expressiva

participação do Estado, justifica-se a criação de comissão exclusiva para a discussão

e encaminhamento de matérias de interesse da área no âmbito do Poder Legislativo.

Por essas razões, somos favoráveis ao projeto em tela, sugerindo, nesta

oportunidade, por meio das Emendas nºs 1 e 2, a introdução do termo “lazer” ao lado

de “esporte”, na designação da nova comissão, tendo em vista que a dimensão do

desporto de participação explora amplamente o lazer como forma de promoção

social. O conceito e a práxis do lazer não se dissociam dos programas de

desenvolvimento do desporto de participação, considerados de grande importância

para o desenvolvimento pessoal, para a integração dos praticantes na vida social e

para a promoção da saúde e qualidade de vida da população.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

5.075/2010 no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso XIX do art. 101 da Resolução nº 5.176, de 6/11/97, a que se refere

o art. 1º, a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

“Art. 101 - (...)

XIX - de Esporte e Lazer.”.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso XIX do art. 102 da Resolução nº 5.176, de 6/11/97, a que se refere

o art. 2º, a seguinte redação:

“Art. 102 – (...)

“XIX – da Comissão de Esporte e Lazer:

a) (...).”.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de dezembro de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.935/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei nº 3.935/2009 tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto o

imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e agora retorna a este órgão colegiado a fim

de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII, combinado com o

art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.935/2009 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Santa Rita do Itueto imóvel com área de 1.200m², localizado no Distrito de Povoado

do Aldeamento, nesse Município.

Atendendo ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel destina-se

à ampliação da Escola Municipal Fazenda Pião. No mesmo sentido, o art. 2º dispõe

que ele reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados

da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

A transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que para outro ente da

Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta Assembleia

Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que a proposição em análise encontra-se de acordo com os preceitos

legais que tratam sobre a alienação de bens públicos, 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 3.935/2009 no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Júlio - Célio Moreira.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.953/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei nº 3.953/2009 tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto o

imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna a este órgão

colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.953/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto o imóvel com área de 2.000m²,

situado no Distrito de Alto São José, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o imóvel será destinado à

construção de uma escola municipal, em consonância com o interesse da

comunidade. Para garantir o cumprimento da finalidade proposta, o art. 2º prevê a

reversão do bem ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo avençado, 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 a autorização desta Assembleia

Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Por fim, ratificamos o entendimento desta Comissão de que a proposição em

análise encontra-se de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a alienação

de bens públicos, não representa despesas para o erário e não acarreta repercussão

na Lei Orçamentária.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.953/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Célio Moreira, relator - Antônio Júlio - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 3.953/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto 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 Santa Rita do

Itueto o imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado no Distrito

de Alto São José, no Município de Santa Rita do Itueto, registrado sob o nº 13.971, a

fls. 288/v. do Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Resplendor.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

construção de uma escola municipal.

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

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, 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 4.182/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº 4.182/2010 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que

especifica.

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.182/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Conquista imóvel constituído pela área de 679m2 e respectivas

benfeitorias, situado nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que a área será destinada à

promoção de assistência social, em benefício especialmente dos conquistenses em

situação de vulnerabilidade.

Ainda com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto

estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a

finalidade prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que 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 4.182/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Antônio Júlio, relator - Tiago Ulisses - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.283/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o Projeto de Lei nº 4.283/2010 altera a

destinação do imóvel de que trata a Lei nº 14.601, de 23/1/2003, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica.
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Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.283/2010 determina que o imóvel de que trata a Lei n° 14.601,

de 23/1/2003, passa a destinar-se à construção de um estádio de futebol, e que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da

publicação desta lei, não lhe tiver sido dada essa finalidade, além de revogar o art. 2o

da Lei no 14.601, de 2003.

A transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que para outro ente da

Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta Assembleia

Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública, e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que nos casos de alteração da lei que autoriza a alienação de

patrimônio público, como a proposição em análise, é imprescindível sua subordinação

ao interesse público, o que fica evidente nas cláusulas de destinação em benefício da

comunidade e de previsão do retorno do bem ao patrimônio do doador caso não seja

cumprida a finalidade estabelecida.

Após essas considerações, constata-se 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 4.283/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Célio Moreira - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.326/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 4.326/2010 visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas o imóvel que

especifica.

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.326/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Conceição das Alagoas imóvel com área de 3.473m², situado na

Rua José Afonso de Souza, nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o terreno será destinado

ao funcionamento da Escola Municipal Carlos Luz.

Ainda com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto

estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que 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 4.326/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.
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Inácio Franco, Presidente - Célio Moreira, relator - Tiago Ulisses - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.543/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o Projeto de Lei nº 4.543/2010 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha o imóvel que

especifica.

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.543/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Mar de Espanha imóvel com área de 2.375m², situado no

Distrito de Engenho Novo, nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel será destinado à

instalação de uma escola agrícola, beneficiando especialmente a população que se

dedica a atividades rurais.

Ainda com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto

estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de três

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.



____________________________________________________________________________
1325

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.543/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Antônio Júlio, relator - Tiago Ulisses - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.050/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Lei nº 5.050/2010 visa autorizar o

Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - Iplemg - a alienar

o imóvel que especifica e o Estado, a adquiri-lo para utilização pela Assembleia

Legislativa.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e retorna a este órgão

colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no §

1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.050/2010, na forma aprovada em Plenário, autoriza, em seu

art. 1º, o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - Iplemg -

a alienar ao Estado o imóvel constituído pelos lotes 23-A e 24-A do quarteirão 10-B

da 12ª Seção Urbana, com todas as suas unidades e edificações, situado à Rua

Rodrigues Caldas, 79, 81 e 83, no Município de Belo Horizonte; e, em seu art. 2º,

autoriza o Estado a adquiri-lo para utilização definitiva pela Assembleia Legislativa na

execução de suas atividades.

Em seu art. 3º, a proposição estabelece que o valor total do bem será de

R$39.228.500,00, a ser pago em duas parcelas iguais nos exercícios de 2011 e 2012.

O § 1º desse dispositivo prevê que incidirá sobre essas parcelas atualização

monetária com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao

Consumidor - INPC -, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, no

período compreendido entre o mês da publicação desta lei e o mês imediatamente

anterior ao da quitação da respectiva parcela. Por fim, o § 2º esclarece que o
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montante foi calculado com base em laudos de avaliação de valor de mercado, nos

termos do disposto no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

É importante observar que atos que envolvam o patrimônio público, como a

alienação ou a aquisição onerosa, somente podem ser realizados pela administração

direta ou suas autarquias (caso do Iplemg) com a autorização desta Assembleia

Legislativa. Trata-se de exigência prevista no art. 18 da Constituição do Estado; no

art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e

contratos da administração pública; e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal.

Outros requisitos impostos pelo ordenamento jurídico são existência de interesse

público, avaliação prévia e licitação. O primeiro está presente na medida em que o

Poder Legislativo já ocupa as dependências do imóvel desde 1990, em face de sua

localização, e sua aquisição definitiva assegura o prosseguimento de suas atividades.

Para a avaliação prévia, foram elaborados dois laudos técnicos para a aferição do

valor do imóvel, o que resultou na média correspondente a R$39.228.500,00, quantia

que será paga em duas parcelas iguais nos exercícios de 2011 e 2012. A previsão do

pagamento da parcela referente ao próximo ano deverá ser feita no Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011, em tramitação nesta Casa.

Com relação à necessidade de licitação, destaca-se que esta é dispensada pela Lei

Federal nº 8.666, especificamente pela alínea “e” do inciso I do art. 17 e pelo inciso X

do art. 24, por se tratar de venda a outro órgão ou entidade da administração pública

e de compra destinada ao atendimento das finalidades precípuas da administração e

na qual as necessidades de instalação e localização condicionem a escolha do bem.

Em decorrência dessas considerações, reafirmamos 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.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.050/2010 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Célio Moreira, relator - Tiago Ulisses - Antônio Júlio.

PROJETO DE LEI Nº 5.050/2010

(Redação do Vencido)

Autoriza o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais -

Iplemg - a alienar o imóvel que especifica e o Estado, a adquiri-lo para utilização pela

Assembleia Legislativa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais -

Iplemg - autorizado a alienar ao Estado o imóvel constituído pelos lotes 23-A e 24-A

do quarteirão 10-B da 12ª Seção Urbana, com todas as suas unidades e edificações,

situado à Rua Rodrigues Caldas, 79, 81 e 83, no Município de Belo Horizonte, e

registrado sob a Matrícula nº 103.525, na Ficha 1 do Livro nº 2, no Cartório do 1º

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Art. 2º - Fica o Estado autorizado a adquirir o imóvel especificado no art. 1° desta lei

para utilização definitiva pela Assembleia Legislativa na execução de suas atividades.

Art. 3º - O imóvel a que se refere esta lei será adquirido pelo valor total de

R$39.228.500,00 (trinta e nove milhões duzentos e vinte e oito mil e quinhentos

reais), a ser pago em duas parcelas iguais nos exercícios de 2011 e 2012.

§ 1º - Incidirá sobre as parcelas de que trata o “caput” deste artigo atualização

monetária com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao

Consumidor - INPC -, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, no

período compreendido entre o mês da publicação desta lei e o mês imediatamente

anterior ao da quitação da respectiva parcela.

§ 2º - O valor a que se refere o “caput” deste artigo foi calculado com base em

laudos de avaliação de valor de mercado, nos termos do disposto no inciso I do

“caput” do art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21 d e junho de 1993.

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

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.223/2010



____________________________________________________________________________
1328

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.223/2010, resultante do evento Parlamento

Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Aprovada nº 1, sugere a proibição,

estabelecida em lei, no Estado de Minas Gerais, da utilização em todos os ramos

comerciais, de sacolas que não sejam biodegradáveis; tendo as empresas o prazo de

seis meses para se adequarem à lei, a partir da data de publicação do projeto; e

estando o lojista sujeito ao pagamento de multa, caso não seja respeitado esse

prazo.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010, vem a proposta a esta Comissão,

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

Interno.

Fundamentação

O descarte de sacolas plásticas no meio ambiente é um impacto ambiental que tem

merecido atenção especial da sociedade nesta última década. A disposição

inadequada de sacolas plásticas causa entupimento de bueiros públicos, contribuindo

para a ocorrênica de inundações na área urbana, durante o período chuvoso. As

sacolas plásticas que não são dispostas em aterros sanitários podem ser ingeridas

por animais terrestres e aquáticos, causando seu sufocamento. Mesmo quando as

embalagens são dispostas adequadamente, o seu excesso ocupa volume excessivo

nos aterros sanitários, contribuindo para a diminuição da vida útil destes. Esses

impactos ambientais são potencializados em decorrência de o plástico demorar mais

de um século para se decompor. Ainda, a fabricação em larga escala de sacolas

plásticas representa um gasto de recursos não renováveis (petróleo), bem como gera

resíduos sólidos, líquidos e atmosféricos potencialmente tóxicos.

Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei nº 436/2007, que

estabelece que as sacolas e os sacos fornecidos pelo comércio varejista serão de

material reciclável e biodegradável. O projeto apresenta teor similar ao da proposição

em epígrafe. O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. Em seguida, foi encaminhado à Comissão de Defesa do Consumidor
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e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1 com a

Emenda nº 1, que propôs. Em seguida, recebeu análise da Comissão e Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº

2, por ela apresentado. Atualmente, o projeto encontra-se pronto para ordem do dia,

para votação em Plenário, no 1º turno.

A diferença entre o Projeto de Lei nº 436/2007 e a proposição em análise refere-se

ao prazo para que os estabelecimentos comerciais substituam o fornecimento de

sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis. Os prazos para readequação, de forma

a permitir uma transição gradual que não onere a economia, foram discutidos na

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, chegando à proposta de uma

transição de 20% ao ano.

A proposição em tela, portanto, já se encontra acolhida no processo legislativo da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Não obstante, além da iniciativa

de lei estadual, considera-se que diversos Municípios do Brasil também estão

propondo projetos de lei quanto ao assunto em suas Câmaras Municipais. De modo a

incentivar essas iniciativas, mostra-se adequado enviar um requerimento à

Associação Mineira de Municípios – AMM –, expressando a sugestão resultante do

Parlamento Jovem para que sejam encaminhados e aprovados projetos de lei que

versem sobre esse assunto.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta de ação legislativa em análise

por meio do requerimento anexo a este parecer.

Conclusão

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

1.223/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.223/2010, apresentada pelos integrantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,



____________________________________________________________________________
1330

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Presidente da

Associação Mineira de Municípios – AMM –, sugerindo que os Municípios de Minas

Gerais elaborem projetos de leis regulando a transição do uso de sacolas plásticas

para o uso de sacolas biodegradáveis.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.224/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.224/2010, resultante do Parlamento Jovem de

Minas 2010, referente à Proposta nº 5, aprovada, sugere o aumento do ICMS dos

materiais que possuam similares reciclados, de forma a estimular as empresas a

optar por eles e a utilização da receita proveniente desse aumento em incentivos às

cooperativas de catadores.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010, vem a proposta a esta Comissão,

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

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise sugere a utilização do Imposto sobre Circulação de

Mercadoria e Serviços - ICMS - como instrumento econômico da política de meio

ambiente, em especial de resíduos sólidos, na medida em que aponta para a

elevação da alíquota do imposto sobre produtos para os quais se encontrem no

mercado similares ou substitutos produzidos com material reciclado.

Os participantes do Projeto Parlamento Jovem 2010, desenvolvido pela Casa em

parceria com o Executivo e a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC

Minas -, de onde se origina a proposta, solicitam, ainda, que as receitas provenientes

da medida de elevação de alíquotas, sugerida na primeira parte da proposta, sejam

utilizadas para incentivar a organização e o trabalho de catadores de material

reciclável.

Com relação à primeira parte da proposta, que prevê a elevação das alíquotas do

ICMS para produtos que tenham similares oriundos de reciclados, esta Comissão

entende que constitui política pública aplicável e adequada à necessária valorização
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dos produtos reciclados, mesmo que importem perda relativa de competitividade de

alguns segmentos econômicos. Assumir atitude arrojada e determinada em defesa do

meio ambiente e, de forma mais ampla, em prol da sustentabilidade socioambiental

representa uma posição digna do poder público sobre que tipo de desenvolvimento se

deseja alcançar. Vale reconhecer que, para gerar os devidos e duradouros efeitos, a

medida deveria ser adotada pela Constituição Federal como princípio normativo da

Política Tributária nacional.

A despeito da qualidade da proposta, sua aplicação se apresenta complexa, pois

seria necessário estudo aprofundado de cada caso, a fim de determinar a que

materiais ou produtos se aplicaria e qual seria a alíquota desejável para estimular o

mercado a usar os reciclados, na medida de sua disponibilidade, custo e viabilidade

técnica. Recomendamos, portanto, o acolhimento dessa parte da proposta na forma

de requerimento.

Apesar de meritória, a segunda parte da proposição vai contra a determinação

constitucional estabelecida no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal (redação

dada pela Emenda à Constituição n° 49, de 19/12/200 3), que veda a vinculação de

receita advinda de impostos a uma finalidade específica, ressalvadas as situações ali

descritas. Assim, o atendimento às demandas de organização e apoio às atividades

de coleta, catação e separação de materiais para reciclagem por catadores deve ser

exercida por meio de dotações orçamentárias específicas, convênios com a União ou

parcerias com o setor privado, além de sistemas de pagamento por serviços

ambientais, conforme se discute no âmbito do Congresso Nacional, onde tramita

marco regulatório federal sobre a matéria, até o momento em que as receitas da

própria atividade possam garantir a sustentabilidade do sistema.

Conclusão

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

1.224/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.224/2010, resultante do evento Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à

Proposta aprovada nº 5, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício

à Secretaria de Estado da Fazenda, solicitando a realização de estudos técnicos-

tributários, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, sobre a possibilidade de onerar, com alíquota

diferenciada de ICMS, produtos que possuam similares ou substitutos oriundos de

materiais reciclados ou que os utilizem em, sua composição, como meio de estimular

a coleta e a reciclagem de resíduos e reduzir a demanda por matérias-primas virgens.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.225/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.225/2010, de autoria dos participantes do

Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Priorizada nº 6 e à Proposta

Aprovada nº 34, sugere a criação, em escolas públicas e privadas, do programa

Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida – Convida –, inerente à Agenda 21,

visando à educação ambiental desde a educação infantil até o ensino médio, com

capacitação de professores, uma vez que não será inserida nova disciplina na grade

curricular. As escolas poderão mobilizar alunos para atividades como reduzir o

desperdício de energia, criar hortas orgânicas, criar programas de reciclagem e

reaproveitamento, efetuar o recolhimento de resíduos de difícil destinação (pilhas,

óleo usado), estabelecer parceria com cooperativas de reciclagem e encaminhar

resíduos aos competentes órgãos do Poder Executivo, que lhes darão destinação

adequada.

A proposta foi aprovada na Plenária Final do Evento Parlamento Jovem de Minas

2010, no dia 17/9/2010, e publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010. Agora,

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 tela versa sobre a criação de um programa de educação ambiental

denominado “Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida” – Convida –, nas

escolas públicas e privadas, da educação infantil até o ensino médio. A demanda

reflete a preocupação dos participantes com a formação da consciência ambiental e,

mais ainda, com a incorporação de práticas ambientalmente adequadas ao cotidiano

das escolas e dos estudantes.

Essa preocupação foi comum ao legislador constituinte, que, na elaboração da

Constituição da República de 1988, definiu como incumbência do poder público a

provisão da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização

pública para a preservação do meio ambiente, visando à garantia do direito ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado.

A Constituição definiu também que os temas de educação e de meio ambiente

podem ser objeto de lei tanto por parte dos Estados quanto da União, desde que as

normas estaduais sejam suplementares às federais, quando essas existirem. Tendo

isso em conta, a Lei Federal nº 9.795, de 1999, que dispõe sobre a educação

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras

providências, ditou as regras gerais para essa modalidade educativa, dentro e fora

das escolas.

Nessa linha, o Estado de Minas Gerais aprovou a Lei nº 15.441, de 2005, que

regulamenta o inciso I do § 1º do art. 214 da Constituição do Estado, que trata da

educação ambiental. Em conformidade com a lei federal, essa norma dispôs que a

educação ambiental não será desenvolvida como uma disciplina específica do

currículo escolar, mas como uma prática educativa transdisciplinar, contínua e

permanente.

A mesma lei definiu que os programas de educação ambiental se orientarão pelos

parâmetros e pelas diretrizes curriculares nacionais, sendo integrados nas disciplinas

curriculares de forma transversal. Em tais programas será incentivada a participação

da comunidade e haverá a capacitação dos professores especificamente para os

temas do meio ambiente.

Como se nota, nessas políticas está prevista a maior parte dos instrumentos do

programa Convida sugerido pelos participantes do Parlamento Jovem. Desse modo,
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percebe-se que a proposta em análise se encontra atendida pelas legislações federal

e estadual; contudo, tendo em vista que a educação ambiental constitui premissa

fundamental na construção de uma sociedade pautada pelo equilíbrio entre o

desenvolvimento econômico, a conservação da natureza e a justiça social,

consideramos pertinente o envio de ofício à Secretaria de Estado de Educação,

solicitando seja editada orientação às escolas estaduais e municipais recomendando

atenção especial às práticas de educação ambiental, tais como as constantes no

programa sugerido pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010.

Conclusão

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

1.225/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.225/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado

de Educação, solicitando seja editada orientação às escolas estaduais e municipais

recomendando atenção especial às práticas de educação ambiental, sendo

estimuladas ações como: a redução do consumo de energia elétrica, a implantação

de hortas orgânicas, a criação programas de reciclagem e reaproveitamento, o

recolhimento de resíduos de difícil destinação (como pilhas e óleo usado), e o

estabelecimento de parcerias com cooperativas de reciclagem. Requer, ainda, seja

encaminhada à Secretaria cópia da justificação abaixo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

Justificação: O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente

pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG –, voltado para

estudantes do ensino médio e tendo como meta a formação política e o exercício de

participação no Parlamento. No ano de 2010, as discussões do Parlamento Jovem
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tiveram como objeto os resíduos sólidos, e desses debates emergiu a proposta de

criação de um programa de educação ambiental denominado “Comissão de Meio

Ambiente e Qualidade de Vida” – Convida –, nas escolas mineiras. Tendo em vista a

importância da educação ambiental para a construção de uma sociedade pautada

pelo desenvolvimento sustentável, e considerando ainda que as Constituições da

República e do Estado, a Política Nacional de Educação Ambiental e a Lei nº 15.441,

de 2005, preveem essas práticas, avaliamos como de grande relevância o incentivo à

educação ambiental nas escolas mineiras.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.226/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.226/2010, de autoria dos participantes do

Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Aprovada nº 9, sugere o

aproveitamento de sobras de materiais e entulhos em obras públicas, como

pavimentação de logradouros, contenção de encostas e canalização de córregos,

com o objetivo de evitar o descarte desse tipo de lixo em aterros sanitários e terrenos

baldios.

Aprovada na Plenária Final do Parlamento Jovem de Minas 2010, no dia 17/9/2010,

e publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010, vem a proposta a esta Comissão

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

Interno.

Fundamentação

O aproveitamento de sobras de materiais e entulhos em obras públicas nos

diversos usos sugeridos é um fator que se soma a todas as medidas previstas nas

diretivas da logística reversa para a reutilização ou reciclagem de resíduos, pois,

corroborando a justificação exposta pelos autores da proposta, ao se evitar o

descarte desse tipo de resíduo em aterros sanitários e terrenos baldios, há menor

utilização de espaços naturais, reduzindo-se a pressão sobre os recursos ambientais.

O tema mantém sintonia com os objetivos da política de resíduos sólidos, tanto em

âmbito municipal quanto estadual.

Nos últimos 20 anos, o Estado tem construído um arcabouço de legislação amplo,
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editando leis que dispõem sobre diferentes aspectos da gestão dos resíduos, entre as

quais destacamos a Lei nº 13.766, de 2000, que dispõe sobre a política estadual de

apoio e incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos, e a Lei nº 14.128, de 2001,

que dispõe sobre a política estadual de reciclagem de materiais e sobre os

instrumentos econômicos e financeiros aplicáveis à gestão de resíduos sólidos. Esta

última lei inclui os entulhos da construção civil entre os materiais recicláveis, cujo uso,

comercialização e industrialização devem ser incentivados pelo Estado. Mais

recentemente, de forma abrangente, foi instituída a Política Estadual de Resíduos

Sólidos, com a edição da Lei nº 18.031, de 2009, que contém os fundamentos, as

diretrizes e os instrumentos que balizam a ação governamental nesse campo.

A Secretaria de Estado, por meio da Fundação Estadual de Meio Ambiente, com o

objetivo de auxiliar os Municípios mineiros na gestão adequada dos resíduos sólidos

urbanos, concebeu, em 2009, em parceria com a Fundação Israel Pinheiro, uma série

de planos, entre os quais o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos da

Construção Civil, todos eles delineados em coletânea de cartilhas. Esforços como

esse devem ser conjugados para que se institua, sobretudo na esfera municipal, a

gestão dos entulhos e materiais oriundos das obras da construção civil.

Reconhecemos, portanto, o mérito da proposta em exame e entendemos pertinente

o envio de ofícios às Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável e de Transportes e Obras Públicas, bem como à Associação Mineira de

Municípios, solicitando seja dispensada atenção especial às recomendações nela

apresentadas.

Conclusão

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

1.226/2010 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº
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1.226/2010, de autoria dos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

referente à Proposta Aprovada nº 9, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável solicitando que, entre as ações de apoio aos Municípios desenvolvidas

no âmbito da Política Estadual de Resíduos Sólidos, seja dada especial atenção ao

aproveitamento de sobras de materiais e entulhos em obras públicas, como

pavimentação de logradouros, contenção de encostas e canalização de córregos,

com o objetivo de evitar o descarte desse tipo de lixo em aterros sanitários e terrenos

baldios.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.226/2010, de autoria dos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

referente à Proposta Aprovada nº 9, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas solicitando

que, na execução de obras de construção civil de responsabilidade do Estado, seja

dada especial atenção ao aproveitamento de sobras de materiais e entulhos em

obras públicas, como pavimentação de logradouros, contenção de encostas e

canalização de córregos, com o objetivo de evitar o descarte desse tipo de lixo em

aterros sanitários e terrenos baldios.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.226/2010, de autoria dos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

referente à Proposta Aprovada nº 9, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Presidente da Associação Mineira de Municípios – AMM –,

solicitando empenho para que seja estabelecido, no âmbito municipal, o
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aproveitamento de sobras de materiais e entulhos em obras públicas, como

pavimentação de logradouros, contenção de encostas e canalização de córregos,

com o objetivo de evitar o descarte desse tipo de lixo em aterros sanitários e terrenos

baldios.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.227/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.227/2010, de autoria dos participantes do

Parlamento Jovem de Minas 2010, referente às Proposta Aprovadas nºS 11 e 12,

sugere a criação de programa de educação ambiental visando o consumo consciente,

incluindo: a veiculação de programas governamentais na mídia e em escolas públicas

e particulares; o incentivo fiscal às empresas que incluírem nos rótulos de

embalagens de produtos eletroeletrônicos e radioativos fabricados ou

comercializados no Estado informações sobre a maneira correta de descartá-los; a

criação de postos de recolhimento de material eletrônico doméstico por parte das

empresas locais que o comercializem, as quais devem se responsabilizar por coletar

esse material e por proceder a sua reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição

final por meio de coletores específicos, ambientalmente adequados aos produtos; a

instituição de órgãos específicos para fiscalizar a implantação desse sistema.

Aprovada na plenária final do evento Parlamento Jovem de Minas 2010, no dia

17/9/2010, e publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010, 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 solicita, em síntese: a veiculação de programas

governamentais na mídia e em escolas; o incentivo fiscal às empresas de

eletroeletrônicos que incluírem em rótulos informações sobre o descarte correto de

tais produtos; a criação de postos de recolhimento de material eletrônico doméstico,

sob a responsabilidade das empresas que os comercializem, também

responsabilizando-as quanto ao tratamento, reciclagem e destinação final correta



____________________________________________________________________________
1339

desses resíduos; e a instituição de órgãos específicos para fiscalizar a implantação

do sistema.

Esses temas estão abordados na legislação estadual, em especial pela Lei nº

18.031, de 2009, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e, na esfera

nacional, pela Lei Federal nº 12.305, de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional

de Resíduos Sólidos. Tanto a lei nacional quanto a estadual introduziram o tema da

logística reversa, definida como o conjunto de ações e procedimentos destinados a

facilitar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos geradores, para que sejam

tratados ou reaproveitados em seu próprio ciclo produtivo ou no ciclo produtivo de

outros produtos. No que diz respeito aos resíduos sólidos especiais, a exemplo dos

eletroeletrônicos, um princípio básico é o de que quem os produz é responsável pelo

seu gerenciamento, desde a sua geração até a destinação final. A mencionada lei

federal incluiu os resíduos eletroeletônicos entre os que receberão uma

regulamentação específica, com responsabilidades compartilhadas, envolvendo todo

o ciclo de vida do produto. Assim, foi delegado ao Conselho Nacional do Meio

Ambiente – Conama –, elaborar uma resolução específica para esse tipo de resíduo.

Pela lei estadual, ao poder público compete supervisionar e fiscalizar a gestão dos

resíduos sólidos efetuada pelos diversos responsáveis, bem como desenvolver e

implementar, nos âmbitos municipal e estadual, programas e metas relativos a essa

gestão. Entre as várias competências atribuídas ao poder público estadual,

destacamos as seguintes, cujos objetivos correspondem aos pleitos solicitados na

proposição em exame: fomentar a ampliação de mercado para materiais reutilizáveis,

reaproveitáveis e recicláveis; divulgar informações ambientais sobre resíduos sólidos;

implementar programas de educação ambiental, com enfoque específico nos

princípios estabelecidos pela lei; instituir linhas de crédito e financiamento para a

elaboração e a implantação de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

implementar novas fontes de informação sobre perfil e impacto ambiental de produtos

e serviços, por meio do incentivo à autodeclaração na rotulagem, à divulgação de

dados sobre a avaliação do ciclo de vida do produto e à certificação ambiental; e

desenvolver as ações que visem ao uso racional de embalagens.

Tais medidas, em âmbito estadual, são coordenadas, implantadas e administradas
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pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável – Semad

–, que, por meio de seus órgãos técnicos auxiliares – em especial a Fundação

Estadual de Meio Ambiente – dá execução a essa política.

No que diz respeito ao programa de educação ambiental visando ao consumo

consciente, o Estado conta com a Lei nº 15.441, de 2005, que regulamenta o inciso I

do § 1º do art. 214 da Constituição do Estado, que trata da educação ambiental. Essa

lei, sintonizada com as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental, dispõe

que a educação ambiental não será desenvolvida como uma disciplina específica do

currículo escolar, mas como uma prática educativa transdisciplinar, contínua e

permanente. A lei prevê ainda que as atividades de educação ambiental na rede

pública de ensino incluirão, sob orientação do colegiado escolar, a implantação de

sistema de recolhimento seletivo de resíduos recicláveis, com o uso de recipientes

próprios para coleta de resíduos recicláveis, podendo o estabelecimento de ensino,

doar o material coletado a associações ou cooperativas de catadores de lixo e, na

falta destas, para instituições congêneres.

As sugestões oriundas do Parlamento Jovem encontram-se, em essência,

disciplinadas na legislação federal e estadual. É preciso, no entanto, que haja maior

empenho dos setores governamentais para que toda essa legislação seja

efetivamente implantada e regulamentada, pois a sociedade, a exemplo dos

participantes daquele evento, demanda que o desenvolvimento econômico se dê,

mantendo-se o equilíbrio ecológico da conservação da natureza sob os fundamentos

da justiça social. Entendemos pertinente, portanto, que sejam enviados ofícios à

Semad, à Secretaria de Estado de Fazenda e ao Conama, solicitando uma atenção

especial às recomendações apresentadas na proposta em destaque.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação Legislativa nº

1.227/2010 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.227/2010, de autoria dos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

referente às Proposta Aprovadas nºS 11 e 12, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável solicitando atenção especial na implantação de ações e

programas de educação ambiental que objetivem promover o consumo consciente.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.227/2010, de autoria dos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

referente às Proposta Aprovadas nos 11 e 12, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Fazenda para que estude

a implantação de mecanismos de incentivo fiscal previstos na Lei nº 18.031, de 2009,

que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, para empresas que incluírem nos

rótulos de embalagens de produtos eletroeletrônicos e radioativos fabricados ou

comercializados no Estado informações sobre a maneira correta de descartá-los.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.227/2010, de autoria dos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

referente às Proposta Aprovadas nºS 11 e 12, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Presidente do Conselho Nacional de Meio

Ambiente – Conama – solicitando, no âmbito regulamentar da gestão dos resíduos

eletroeletrônicos, se dê uma especial atenção à educação ambiental visando ao

consumo consciente e à criação de postos de recolhimento de material eletrônico

doméstico por parte das empresas locais que o comercializem, as quais devem se
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responsabilizar por coletar esse material e por proceder a sua reutilização, sua

reciclagem, seu tratamento ou sua disposição final por meio de coletores específicos,

ambientalmente adequados aos produtos.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.228/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.228/2010, dos participantes do Parlamento

Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Aprovada nº 15, sugere o

estabelecimento de consórcios entre Municípios vizinhos, em parceria com o Estado

ou empresas privadas, ou implantação de financiamento por intermédio do BDMG,

para o Município que assim desejar, com o intuito de financiar a implantação e a

operação de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo:

a) aterro sanitário, com tratamento de chorume e dos gases;

b) usina de incineração para resíduos que representam risco, visando também à

produção de energia pelo calor e à diminuição do volume de lixo gerado;

c) usinas de triagem, compostagem e reciclagem;

d) biodigestores;

e) desativação dos lixões e reutilização de seus espaços para a criação de parques

ambientais.

Aprovada na Plenária Final do Evento Parlamento Jovem de Minas 2010, no dia

17/9/2010, e publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010, 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 1.228/2010, sugere o estabelecimento de

consórcios entre Municípios com o intuito de financiar a implantação e a operação de

um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, relacionando, como alvo da

iniciativa: aterros sanitários; usinas de incineração para resíduos e de triagem

compostagem e reciclagem; biodigestores; e desativação dos lixões e reutilização de

seus espaços para a criação de parques ambientais.
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Esses empreendimentos, estreitamente ligados à competência municipal, sujeitam-

se às diretrizes mais amplas da Política Estadual de Resíduos Sólidos,

definitivamente estabelecida e impulsionada a partir da edição da Lei nº 18.031, de

2009. Essa lei é antecedente à Lei Federal nº 12.305, de 2010, que efetivamente

implantou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2003, o Estado criou o

programa “Minas sem Lixões”, com a finalidade de coibir os depósitos irregulares de

lixo e apoiar as administrações municipais na implementação de medidas

tecnicamente adequadas para a disposição final de resíduos. Tal programa foi

incorporado ao PPAG 2004-2007, em 2007, como ação do Projeto Estruturador

Resíduos Sólidos. O Executivo estadual já havia editado, a Deliberação Normativa

Copam nº 52, de 2002, que convoca Municípios para o licenciamento ambiental de

sistema adequado de disposição final de lixo, na forma de aterro controlado, aterro

sanitário ou usina de compostagem e triagem. A declaração ganhou aditamentos

posteriores para prorrogação de prazos, justamente para atender ao pedido de muitos

Prefeitos que alegaram dificuldades financeiras para o cumprimento hábil das

determinações e prazos previstos na deliberação. Segundo os últimos dados

fornecidos pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, relativos ao ano de 2009, 385

Municípios ainda fazem uso de lixôes, correspondentes aos resíduos sólidos urbanos

gerados por 30% da população do Estado.

A desativação dos lixões pressupõe, certamente, o uso posterior das áreas

utilizadas. Mas, por força de sua diversidade, inclusive potenciais de risco, não se faz

recomendável prever uma forma única para a recomposição, como os parques

ambientais, uma vez que cada caso deve ser tratado de acordo com as

peculiaridades e disposições locais.

Com relação à incineração, as leis que estabelecem as políticas federal e estadual

não a impõem no tratamento dos resíduos perigosos, pois os incineradores, de

elevados custos financeiros, devem estar tecnicamente ajustados aos casos definidos

em normas infralegais, não se constituindo propriamente uma responsabilidade dos

Municípios, e sim das empresas que geram tais resíduos perigosos. Também os

biodigestores não são impostos nesse nível, pois são equipamentos específicos para

a produção de biogás por meio da digestão de matéria orgânica em condições
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anaeróbicas. O seu uso pressupõe um tratamento de resíduos orgânicos coletados

por diferentes meios e finalidades, a exemplo das usinas de compostagem ou das

usinas de tratamento de esgoto.

Ao propor o estabelecimento de consórcios entre os Municípios para os

empreendimentos citados, a proposta mantém sintonia com as políticas federal e

estadual de resíduos sólidos, que buscam viabilizar a gestão conjunta e

descentralizada dos resíduos sólidos, dando prioridade na obtenção dos incentivos

instituídos pela legislação aos consórcios intermunicipais, por meio dos quais os

Municípios promovem a otimização do uso de áreas e a redução dos custos de

implantação e operação dos sistemas de disposição final de resíduos sólidos. A

instituição de consórcios é regida nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 2005.

No Estado de Minas Gerais, a Fundação Estadual de Meio Ambiente, órgão de

apoio técnico integrado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, tem empreendido esforços e estímulos para o

estabelecimento de consórcios economicamente viáveis para um conjunto de

Municípios, conforme foi informado durante audiências para revisão do PPAG 2008-

2011.

A proposição, como se constata, está inserida nos objetivos e nas diretrizes gerais

da Política Estadual de Resíduos Sólidos. Além disso, aos entes federais e estaduais

incumbe incentivar a adesão dos Municípios às políticas desse setor, sem

imposições, mas respeitando-lhes a competência para implantar de forma autônoma

tais serviços. A proposta é meritória, principalmente considerando-se que foi sugerida

por iniciativa dos integrantes do Parlamento Jovem, uma iniciativa que estimula os

jovens estudantes a participar da definição das políticas públicas. Assim,

recomendamos que a proposição seja acatada na forma de requerimentos a serem

enviados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

à Associação Mineira de Municípios com recomendações para sua implantação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação Legislativa nº

1.228/2010 na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.
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André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.228/2010, de autoria dos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

referente à Proposta Aprovada nº 15, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento,

solicitando empenho para que sejam estabelecidos consórcios entre Municípios

vizinhos, em parceria com o Estado ou empresas privadas, com a finalidade de

implantação e operação de sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, que

inclua, quando couber:

a) aterro sanitário, com tratamento de chorume e dos gases;

b) usina de incineração para resíduos que representam risco, visando também à

produção de energia pelo calor e à diminuição do volume de lixo gerado;

c) usinas de triagem, compostagem e reciclagem;

d) biodigestores;

e) desativação dos lixões e reutilização de seus espaços para a criação de parques.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, acolhendo a Proposta de Ação Legislativa nº

1.228/2010, de autoria dos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

referente à Proposta Aprovada nº 15, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Presidente da Associação Mineira de Municípios – AMM –,

solicitando empenho para que sejam estabelecidos consórcios entre Municípios

vizinhos, em parceria com o Estado ou empresas privadas, com a finalidade de

implantação e operação de sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, que

inclua, quando couber:

a) aterro sanitário, com tratamento de chorume e dos gases;
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b) usina de incineração para resíduos que representam risco, visando também à

produção de energia pelo calor e à diminuição do volume de lixo gerado;

c) usinas de triagem, compostagem e reciclagem;

d) biodigestores;

e) desativação dos lixões e reutilização de seus espaços para a criação de parques.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.229/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.229/2010, dos participantes do Parlamento

Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Priorizada nº 33, sugere a

obrigatoriedade da coleta dos resíduos recicláveis em locais de eventos, prédios

comerciais, “shoppings”, supermercados e condomínios, que necessitem de alvará

para seu funcionamento ou realização, estabelecendo também: a) a obrigatoriedade

de que todo evento que necessite de alvará para sua realização utilize as

associações ou cooperativas de catadores de material reciclável (dando preferência

às associações) existentes nas cidades ou em localidades vizinhas para coletar os

resíduos produzidos durante sua realização; b) a obrigatoriedade de que prédios

comerciais, condomínios, “shoppings” e supermercados utilizem as associações ou

cooperativas de catadores de material reciclável (dando preferência às associações)

existentes nas cidades ou em localidades vizinhas para coletar os resíduos

produzidos por esses estabelecimentos.

A proposta foi aprovada na Plenária Final do Parlamento Jovem de Minas 2010, no

dia 17/9/2010, e publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010. Agora, vem 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 tornar obrigatória a coleta dos resíduos recicláveis,

por associações ou cooperativas de catadores, nos locais de eventos, prédios

comerciais, “shoppings”, supermercados e condomínios, que necessitam de alvará

para seu funcionamento ou realização. Trata-se de sugestão meritória, tendo em vista
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que objetiva ampliar a coleta seletiva no Estado, tendo como ponto de partida

empreendimentos que produzam grande quantidade de resíduos sólidos passíveis de

serem reciclados; contudo, aborda temas já normatizados em lei ou que encontram

óbices quanto a serem objeto da legislação estadual.

Em 2007, foi apresentado, pelo Deputado Eros Biondini, projeto de lei que visava a

obrigar “shopping centers”, empresas de grande porte, condomínios industriais com

mais de 50 estabelecimentos, condomínios residenciais com mais de 50 habitações e

repartições públicas a implantar sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos,

instituindo multas para aqueles que descumprissem a norma. Quando analisado

pelas diversas comissões da Assembleia Legislativa, verificou-se que o projeto

merecia aprimoramentos – pertinentes também à proposta sob comento.

Entre as observações feitas pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto,

destaca-se a que identifica a destinação final do lixo e a limpeza urbana como

matérias de competência municipal, sobre as quais não cabe ao Estado legislar. Essa

observação cabe à proposta oriunda do Parlamento Jovem, na medida em que não é

o Estado quem emite as autorizações de implantação e funcionamento de

supermercados, condomínios, prédios comerciais ou eventos.

Essa Comissão suscitou também que a obrigação da implantação da coleta seletiva

poderia resultar sem efeitos em Municípios que não possuíssem sistemas de limpeza

urbana adequados a esse tipo de coleta ou usinas de reciclagem, o que se aplica

também à proposta em análise.

Feitas as devidas adaptações, o projeto de lei do Deputado Eros Biondini foi

aprovado na forma da Lei nº 18.511, de 2009. Essa norma modificou a Lei nº 13.766,

de 2000, que dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de

lixo e dá outras providências, especificando que: os resíduos recicláveis coletados

nas repartições públicas estaduais serão doados a associações ou cooperativas de

catadores; e que, nos Municípios em que haja coleta seletiva de resíduos sólidos

realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana, as empresas de grande porte, os

“shopping centers” com mais de 50 estabelecimentos comerciais, os condomínios

industriais com 50 ou mais estabelecimentos e os condomínios residenciais com 50

ou mais habitações ficam obrigados a instituir coleta seletiva de resíduos sólidos.
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Como se nota, grande parte da demanda constante na proposta em análise já se

encontra atendida na legislação estadual. O que não está previsto se refere

justamente às posturas municipais. Tendo isso em conta e reconhecendo a

relevância da preocupação dos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010

com relação ao tema, sugerimos o encaminhamento de ofício à Associação Mineira

dos Municípios recomendando que oriente seus associados a instituírem sistemas de

coleta seletiva de resíduos sólidos, sistemas adequados de disposição final de

resíduos e mecanismos para garantir que os resíduos gerados em eventos tenham

destinação adequada, por meio das associações ou das cooperativas de catadores.

Conclusão

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

1.229/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.229/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Presidente da

Associação Mineira de Municípios, solicitando que oriente os Municípios associados a

instituir sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos, sistemas adequados de

disposição final de resíduos e mecanismos para garantir que os resíduos gerados em

eventos tenham destinação adequada, por meio das associações ou das

cooperativas de catadores. Requer, também, sejam encaminhadas ao destinatário

deste requerimento cópias da justificação abaixo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

Justificação: O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente

pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG -, voltado para

estudantes do ensino médio e que tem como meta a formação política e o exercício

de participação no Parlamento. No ano de 2010, as discussões do Parlamento Jovem
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tiveram como objeto os resíduos sólidos, e, desses debates, emergiu a proposta de

fomento à coleta seletiva em empreendimentos que produzam grande quantidade de

resíduos sólidos passíveis de serem reciclados. Tendo em vista a importância da

coleta seletiva e da reciclagem para o desenvolvimento sustentável do Estado e

considerando ainda o disposto nas Políticas Nacional e Estadual de Resíduos

Sólidos, avaliamos como de suma relevância que os Municípios assumam posturas

ativas na realização dessas práticas.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.230/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.230/2010, do Parlamento Jovem de Minas

2010, referentes à aglutinação das Propostas Priorizadas nos 21 e 22, sugere a

extensão da coleta seletiva para todo o Estado, cadastrando e estimulando a

organização de catadores de materiais recicláveis em cooperativas e associações,

com o objetivo de capacitar esses profissionais, gerando empregos e aumentando a

renda. Essas cooperativas e associações forneceriam mão de obra para a realização

da coleta seletiva dos resíduos sólidos e para a operação das usinas de

compostagem de resíduos orgânicos e triagem de resíduos inorgânicos recicláveis,

cabendo ao governo municipal o fornecimento dos equipamentos necessários para

ambos os procedimentos. Os lucros obtidos com a venda dos materiais resultantes

dos processos de compostagem e triagem realizados nas usinas serão destinados à

cooperativa, que os dividirá entre seus cooperados de acordo com seu estatuto.

A proposta foi aprovada e priorizada na plenária final do evento Parlamento Jovem

de Minas 2010, no dia 17/9/2010, e publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010.

Vem agora 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 sugere que a coleta seletiva seja

estendida a todo o Estado e que o poder público cadastre e estimule a organização

de catadores de materiais recicláveis em cooperativas e associações, com o objetivo

de capacitar esses profissionais, gerando empregos e aumentando a renda. Entende
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o proponente que essas cooperativas e associações seriam responsáveis por

fornecer mão de obra para a realização da coleta seletiva dos resíduos sólidos e para

a operação das usinas de compostagem de resíduos orgânicos e triagem de resíduos

inorgânicos recicláveis, cabendo ao governo municipal o fornecimento dos

equipamentos necessários para ambos os procedimentos.

Inicialmente, temos que assinalar que a Constituição da República e a Constituição

Estadual conferem aos entes federados (União, Estados e Municípios), competências

específicas na organização administrativa, na esfera legislativa e na prestação de

serviços públicos. Nessa perspectiva, nos termos da Constituição Estadual (art. 170,

VI), os Municípios são responsáveis pelos serviços de limpeza urbana, que envolve o

serviço de coleta de resíduos sólidos, seu transporte, tratamento e destinação final.

Assim, temos que a implantação de sistema de coleta seletiva é de competência

dos Municípios. Por outro lado, isso não significa que o Estado não deva se

preocupar com essa questão. Assim, preocupado com a destinação dos resíduos

sólidos nos Municípios mineiros, o Estado de Minas Gerais editou a Lei nº 13.766, de

2000, que dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de

lixo. Essa lei incumbe ao poder público estadual prestar assistência técnica,

operacional e financeira ao Município, por meio de convênio ou instrumento

congênere, na implantação da política municipal de coleta seletiva de lixo. Seu texto

incorporou, ainda, o incentivo à constituição de associações e cooperativas

destinadas à coleta de materiais passíveis de reciclagem, por meio da criação de

linhas de crédito com condições especiais e de apoio técnico à execução dos seus

objetivos.

O incentivo a essas entidades também está previsto na Lei nº 18.031, de 2009, que

instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos, que atribuiu ao poder público a

tarefa de fomentar a formação de organizações, associações ou cooperativas de

catadores dedicados à coleta, à separação, ao beneficiamento e à comercialização

dos resíduos sólidos.

Afora a disciplina legal da matéria, a coleta seletiva e o apoio às cooperativas e às

associações está presente também no planejamento orçamentário do Estado. Esse

pode ser entendido como o conjunto de leis por meio das quais o governo estadual
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define como pretende gastar os recursos públicos, quais sejam os recursos

arrecadados com tributos e outras fontes de receita. Essas leis são, portanto,

instrumentos de planejamento das ações do Estado.

O planejamento de médio prazo é feito por meio do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG, que define as estratégias, diretrizes e metas da

administração para um período de quatro anos. Atualmente está em vigor o PPAG

para os anos de 2008 a 2011.

Durante a vigência do PPAG, o Executivo encaminha anualmente à Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG - um projeto de lei de revisão do

plano. Assim que o projeto de revisão chega à ALMG, ela realiza audiências públicas

no interior e na Capital para colher sugestões da população para a sua alteração para

o exercício seguinte. Por exemplo, no ano de 2010 a ALMG realizou audiências para

discutir a revisão do PPAG 2008-2011, para o exercício de 2011.

É importante ressaltar que o PPAG é dividido em áreas de resultados que contêm

programas, que por sua vez são executados por meio de ações. A proposta em tela

se encaixa na área de resultado “Qualidade Ambiental”, programa “Resíduos

Sólidos”. Esse programa tem por objetivo promover e fomentar a não geração, a

redução, o reaproveitamento, a reciclagem, o tratamento, a destinação, a disposição

final adequada de resíduos sólidos e a gestão de passivos ambientais, com vistas à

melhoria da qualidade ambiental.

Uma das ações constantes nesse programa é a Ação 1072 - Implantação da coleta

seletiva, reaproveitamento e reciclagem. Essa ação do Estado traduz bem a demanda

apresentada pelo Parlamento Jovem de Minas 2010 na proposta em tela. Isso porque

essa ação tem o objetivo de apoiar os Municípios na implantação de programas de

coleta seletiva para atender no mínimo 10% dos recicláveis gerados e promover a

inclusão produtiva dos catadores desses materiais.

Nas audiências de revisão do PPAG para o exercício de 2011, ocorridas em

novembro de 2010, foi apresentada a Proposta de Ação Legislativa nº 1326/2010,

que tem relação direta com a proposta em análise, pois solicita o aumento das metas

físicas e financeiras destinadas à Ação 1072, ou seja, propõe que mais programas de

coleta seletiva sejam implantados no Estado. Ela sugere que o número de programas
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a serem implantados passe de 15 para 20, destinando R$200.000,00 a mais do que

estava previsto para se alcançar esse objetivo.

Dessa forma, uma vez que a proposta do Parlamento Jovem de Minas 2010 busca

a extensão da coleta seletiva para o Estado, entendemos que essa demanda está

inserida nos encaminhamentos da Proposta de Ação Legislativa nº 1.326/2010.

No que diz respeito à demanda de estímulo às cooperativas e associações de

catadores de materiais recicláveis, a Proposta de Ação Legislativa nº 1.323/2010

apresentada no âmbito da revisão do PPAG para o exercício de 2011 também guarda

relação com o que foi solicitado pelo Parlamento Jovem de Minas 2010, uma vez que

solicita a restauração da Ação 4492 - Apoio às cooperativas e às associações de

catadores de materiais recicláveis -, que tem o objetivo de promover a

sustentabilidade dessas entidades.

A Ação 4492 constava no PPAG, no exercício de 2010 e foi retirada do plano pelo

Executivo, sob a alegação de que o objeto da ação - a celebração de convênio para

auxiliar as cooperativas e associações de catadores em sua inserção na gestão

municipal integrada de resíduos - já teria sido executado; note-se, porém, que as

associações de catadores de materiais recicláveis prestam um serviço ambiental e

econômico por reduzirem o material que iria para os lixões, de modo que o apoio por

parte do Estado em vista desses serviços não deve se encerrar; ao contrário, deve

ocorrer em caráter continuado. Assim, temos que a demanda de apoio às

cooperativas e às associações apresentada na proposta em tela está sendo atendida

nos encaminhamentos da Proposta de Ação Legislativa nº 1.323/2010.

Por outro lado, tendo em vista a necessidade de perpetuação da política de apoio

às cooperativas e às associações de catadores de materiais recicláveis, em

contraponto à exclusão da ação proposta pelo Executivo, sugerimos a expedição de

ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

solicitando a perpetuação, no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2012-

2015 - e nos planos futuros, da ação de apoio a essas entidades, tendo em vista a

importância da organização desses profissionais para a gestão integrada dos

resíduos sólidos.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de
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requerimento.

Conclusão

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

1.230/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.230/2010, apresentada pelos integrantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, solicitando a perpetuação, no

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2012-2015 - e nos planos futuros,

da ação de apoio às cooperativas e às associações de catadores de materiais

recicláveis, tendo em vista a importância da organização desses profissionais para a

gestão integrada dos resíduos sólidos.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.231/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.231/2010, de autoria do Parlamento Jovem de

Minas 2010, referentes à proposta priorizada nº 23, sugere o incentivo do poder

público à criação de cooperativas para a gestão do óleo de cozinha e de sobras de

alimentos recolhidos em restaurantes, padarias e estabelecimentos comerciais em

geral e residências, para a fabricação de adubo orgânico e sabão, oferecendo-se

esses produtos à população por preços acessíveis e inferiores aos de mercado, em

postos específicos para venda ou nos postos de recolhimento da matéria-prima.

A proposta foi aprovada e priorizada na plenária final do evento Parlamento Jovem

de Minas 2010, no dia 17/9/2010, e publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010.

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

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise sugere que o poder público incentive a

criação de cooperativas para a gestão do óleo de cozinha e de sobras de alimentos.

As cooperativas são uma forma de associação diferente das empresas. Isso

porque, ao contrário de uma sociedade de capitais (dinheiro), como ocorre nas

empresas, as cooperativas são sociedade de pessoas. Assim, nas cooperativas as

pessoas se unem voluntariamente, na busca do bem comum e atuam de forma

solidária, para satisfazerem suas necessidades econômicas, sociais e culturais

comuns.

O incentivo ao cooperativismo e ao associativismo encontra amparo legal no Estado

de Minas Gerais. No que diz respeito especificamente ao incentivo às cooperativas e

associações voltadas para a coleta de materiais recicláveis, duas normas tratam do

tema no Estado. A primeira é a Lei nº 13.766, de 2000, que dispõe sobre a política

estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo, que incorporou o incentivo à

constituição de associações e cooperativas destinadas à coleta de materiais

passíveis de reciclagem, por meio da criação de linhas de crédito com condições

especiais e de apoio técnico à execução dos seus objetivos (art. 2º, VI).

Além dessa norma, a Lei nº 18.031, de 2009, que instituiu a Política Estadual de

Resíduos Sólidos, atribuiu ao poder público o fomento à formação de organizações,

associações ou cooperativas de catadores dedicados à coleta, à separação, ao

beneficiamento e à comercialização dos resíduos sólidos.

Afora a disciplina legal da matéria, o apoio às cooperativas e associações está

presente também no planejamento orçamentário do Estado, o qual pode ser

entendido como o conjunto de leis por meio das quais o governo estadual define

como pretende gastar os recursos públicos, quais sejam, os recursos arrecadados

com tributos e outras fontes de receita. Essas leis são, portanto, instrumentos de

planejamento das ações do Estado. O planejamento de médio prazo é feito por meio

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, que define as estratégias,

diretrizes e metas da administração para um período de quatro anos. Atualmente está

em vigor o PPAG referente aos anos de 2008 a 2011.



____________________________________________________________________________
1355

Durante a vigência do PPAG, o Executivo encaminha anualmente à Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG - um projeto de lei de revisão do

plano. Assim que o projeto de revisão chega à ALMG, ela realiza audiências públicas

no interior e na capital para colher sugestões da população para a sua alteração para

o exercício seguinte. Por exemplo, no ano de 2010, a ALMG realizou audiências para

discutir a revisão do PPAG 2008-2011, para o exercício de 2011.

É importante ressaltar que o PPAG é dividido em áreas de resultados que contêm

programas, que por sua vez são executados por meio de ações. No que diz respeito à

demanda de estímulo às cooperativas e associações de catadores de materiais

recicláveis, uma proposta apresentada no âmbito da revisão do PPAG para o

exercício de 2011 solicita a restauração da Ação 4492 - Apoio às cooperativas e

associações de catadores de materiais recicláveis–, que tem o objetivo de promover a

sustentabilidade dessas entidades. Trata-se da Proposta de Ação Legislativa nº

1.323/2010.

A Ação 4492 constava do PPAG no exercício de 2010 e foi retirada do plano pelo

Executivo, sob a alegação de que o objeto da ação - a celebração de convênio para

auxiliar as cooperativas e associações de catadores em sua inserção na gestão

municipal integrada de resíduos - já teria sido executado.

Note-se, porém, que as associações de catadores de materiais recicláveis prestam

um serviço ambiental e econômico por reduzirem o material que iria para os lixões, de

modo que o apoio por parte do Estado a esses serviços não deve se encerrar; ao

contrário, deve ocorrer em caráter continuado.

Assim, temos que a demanda de apoio às cooperativas e associações apresentada

na presente proposta está sendo atendida nos encaminhamentos da Proposta de

Ação Legislativa nº 1.323/2010.

Por outro lado, tendo em vista que a demanda é específica para o incentivo às

cooperativas que trabalhem com resíduos orgânicos, em especial o óleo de cozinha,

sugerimos a expedição de ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, solicitando que no âmbito do incentivo às cooperativas

e associações de materiais recicláveis, seja dada especial atenção às entidades que

trabalhem com esses tipos de resíduos.
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Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

requerimento.

Conclusão

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

1.231/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.231/2010, apresentada pelos integrantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável solicitando que, no âmbito do

incentivo às cooperativas e associações de materiais recicláveis, seja dada especial

atenção às entidades que trabalhem com resíduos sólidos orgânicos, em especial o

óleo de cozinha.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.232/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.232, de 2010, resultante do evento Parlamento

Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Priorizada nº 29, sugere a inclusão de

indivíduos em conflito com a lei, incentivando-os a participar de projetos de

reaproveitamento de recicláveis, como oficinas do Cras, Peti, Projovem, e de outros

projetos que levem a população a ter consciência da reciclagem e da destinação dos

resíduos não recicláveis como forma de geração de emprego.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010, vem a proposta a esta Comissão

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

Interno.

Fundamentação
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A proposta de ação legislativa em comento direciona-se a um grupo específico: os

jovens que cometeram atos infracionais, sendo atendidos e encaminhados pelo

Juizado da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê

que sejam realizadas políticas públicas socioeducativas para a inclusão social desses

adolescentes.

A educação ambiental, cujos princípios foram formulados pela Lei Federal nº 9.795,

de 1999, inclui em diversos de seus artigos a conexão entre a consciência crítica do

meio ambiente com a consciência social e cultural. Além disso, a reciclagem é uma

oportunidade de capacitação profissional, vinculada à contribuição prática para um

mundo mais sustentável. Dessa forma, a realização de projetos sobre reciclagem de

materiais possibilita fornecer ao adolescente uma visão ampla da sociedade e um

campo de atuação nesse contexto, compreendendo o ciclo dos resíduos sólidos,

passando pela integração social dos catadores e chegando até as oportunidades de

venda de produtos recicláveis (artesanais ou industrializadas).

A proposta de ação legislativa em análise remete-se a três programas específicos:

o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti -, o Programa Nacional de

Inclusão de Jovens - Projovem - e oficinas nos Centros de Referência de Assistência

Social - Cras. Os três são programas que abarcam a população em situação de risco,

todavia abrangem um público bem mais amplo do que apenas os adolescentes em

conflito com a lei. No Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, os

adolescentes em conflito com a lei são foco de duas ações específicas: a Ação 4360 -

Atendimento aos adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida de

semiliberdade - e a Ação 4368 - Estruturação do Programa de Egressos. Note-se que

as instituições de assistência social também executam outras atividades e projetos

que podem, a princípio, abarcar a educação e a capacitação para reciclagem.

Com base no exposto, opinamos pela aprovação da proposta de ação legislativa

em análise por meio de requerimento anexo a este parecer, a ser encaminhado à

Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas, da Secretaria de Estado

de Defesa Social.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.232/2010, na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.232/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Subsecretário

de Atendimento às Socioeducativas, da Secretaria de Estado de Defesa Social,

sugerindo sejam incorporados, nos programas socioeducativos para inclusão de

adolescentes em conflito com a lei, projetos educativos de participação na cadeia de

reciclagem, como forma de geração de renda e de educação socioambiental.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.233/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.233/2010, resultante do evento Parlamento

Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Priorizada nº 3, sugere a substituição das

lâmpadas utilizadas na iluminação pública e nos semáforos por lâmpadas LED, assim

que a troca se fizer necessária por motivo de defeito ou queima.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010, vem a proposta a esta Comissão

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

Interno.

Fundamentação

A tecnologia LED produz iluminação a partir de diodos semicondutores. Quando

energizados, esses diodos emitem luz monocromática pelo fenômeno de

eletroluminescência, isto é, por interações energéticas dos elétrons dos

semicondutores.

Estudos científicos recentes demonstram diversas vantagens da utilização das

lâmpadas LED na iluminação pública. Entre esses, citam-se: “LEDs para Iluminação
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Pública”, de Novick e Martinez (2010); “Iluminação Pública”, de Schulz Neto (2010); e

“Substituição de Lâmpadas Comuns de Iluminação Pública por um sistema de LEDs

no Campus da Unicamp”, de Carvalho, Carvalho e Antognoli, na “Revista Ciências do

Ambiente On-Line” (2010).

Apesar de seu custo ser geralmente maior do que o das outras lâmpadas

incandescentes ou fluorescentes, as lâmpadas LED apresentam uma durabilidade

maior: possuem vida média de 50 mil horas de uso, o que permite aproximadamente

12 anos de vida útil, em torno do dobro das lâmpadas tradicionais (mercúrio, vapor

metálico ou vapor de sódio). Além disso, têm um gasto de energia elétrica de 75% a

80% menor que as lâmpadas convencionais. Os baixos dispêndios com manutenção

são significativos para o cálculo do custo-benefício da lâmpada LED, haja vista que o

gasto das companhias de iluminação com a troca e reparo de lâmpadas é mais caro

do que a própria lâmpada. Como são instaladas fileiras de pequenos LEDs em cada

lâmpada, a queima de um LED não ocasiona um efeito significativo sobre a

iluminação total.

As lâmpadas LED apresentam iluminação mais eficiente por emitirem um fluxo de

luz diretamente direcionado, o que evita a perda de energia na forma de calor oriundo

da reflexão na luminária e nos vidros das lâmpadas convencionais. A tecnologia LED

também permite projetos de iluminação dinâmica, em que a intensidade de luz é

controlada remotamente por meio de diminuição ou aumento na tensão elétrica.

As lâmpadas LED apresentam maior segurança, por operarem com baixa tensão,

reduzindo os riscos de acidentes e fatalidades nas atividades de instalação e

manutenção. Por não emitirem luz ultravioleta, são mais saudáveis à população, por

não contribuírem para o aumento na incidência de câncer. Nas lâmpadas tradicionais,

a iluminação ultravioleta e a geração de calor também são responsáveis pela atração

de insetos, o que, além de degradar a qualidade da iluminação e causar desconforto

à população, também ocasiona impactos ambientais sobre a entomofauna e sua

cadeia trófica. O fato de não utilizarem materiais tóxicos (como mercúrio e ácido

fluorídrico) ou gases que incrementem o efeito estufa também contribui para que a

ecoeficiência das lâmpadas LED seja potencialmente mais elevada que a das

lâmpadas convencionais.
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A iluminação com lâmpadas LED já foi implantada em diversas cidades. Por

exemplo, cita-se Ede (Holanda), Ann Arbor (EUA), Raleigh (EUA), Nova Iorque

(EUA), Toronto (Canadá), Londres (Inglaterra), Pequim (China) e Tóquio (Japão). Em

Copacabana, no Rio de Janeiro, a iluminação pública com LEDs é utilizada em

quiosques turísticos e em semáforos. Em Belo Horizonte, a Prefeitura utiliza os LEDs

em alguns semáforos, e a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – tem

realizados testes preliminares na iluminação da Lagoa da Pampulha e nos Estádios

Mineirão e Mineirinho.

As considerações acima expendidas demonstram os diversos benefícios pela

transição para a tecnologia LEDs. Também acenam como uma propenção cada vez

maior para os sistemas de iluminação pública em todo o mundo. Seguindo essa

tendência, diversas empresas têm investido em pesquisas para a produção de diodos

mais eficientes sob os aspectos energéticos, econômicos, arquitetônicos e

ambientais. Resta analisar, neste parecer, quais as alternativas práticas para

incorporar essa oportunidade pelas políticas públicas.

A Lei Federal nº 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos

Sólidos, estabelece princípios legais inovadores que incubem o poder público de uma

atuação ativa nesse contexto. Em seu art. 6º, V, estabelece o princípio da

ecoeficiência, enquanto o inciso VII estabelece o princípio da responsabilidade

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. A análise conjunta dos dois princípios

incumbe ao poder público a atribuição de incorporar, em suas compras e no seu

manejo de resíduos, o raciocínio sobre os benefícios ou impactos socioambientais

dos produtos no decorrer de seu ciclo de vida.

No âmbito do direito constitucional, a competência para instalar e gerir o sistema de

iluminação pública tem sido atribuída precipuamente aos Municípios. Na Constituição

da República, o art. 30 remete que aos Municípios compete organizar e prestar os

serviços de interesse local (inciso V), bem como legislar sobre eles (inciso I). Tanto é

que o art. 149-A da respectiva Carta permite aos Municípios instituir contribuição para

custeio e manutenção do serviço de iluminação pública. Há que se ressaltar,

entretanto, que grande parte dos Municípios de Minas Gerais delegam à Cemig as

ações de instalação e manutenção dos sistemas de iluminação pública.
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O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel –, gerido pela

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás –, apresenta-se como a principal

política pública indutora para a modernização dos sistemas de iluminação pública

municipais brasileiros. Uma das atuações do Procel é o Programa Nacional de

Iluminação Pública e Sinalização Semafórica Eficientes – Procel Reluz. Esse

programa foi instituído em 2000 pela Eletrobrás, com o apoio do Ministério de Minas e

Energia, e implementado pelas concessionárias de energia elétrica com a

participação das Prefeituras. Por meio do Procel Reluz, a Eletrobrás financia até 75%

dos projetos das Prefeituras para melhoria da eficiência energética em seus sistemas

de iluminação e sinalização semafórica. A articulação com as Prefeituras e a

transferência de informações tem sido realizada pela Rede Cidades Eficientes em

Energia Elétrica – RCE –, coordenada pela Eletrobrás Procel e pelo Instituto

Brasileiro de Administração Municipal – Ibam. A adesão dos Municípios à RCE é

voluntária e gratuita.

Realizamos consulta à Divisão de Eficiência Energética em Iluminação Pública e

Sinalização Semafórica – DTPL – da Eletrobrás, de forma a obter um posicionamento

quanto à viabilidade técnica de projetos de substituição para tecnologia LED no

âmbito do programa Reluz. De acordo com as informações obtidas, os projetos de

utilização de LED para sinalização semafórica demonstram boa viabilidade técnica e

de custo-benefício, sendo aprovados sem dificuldade.

No tocante aos projetos para iluminação pública com uso de LED, o posicionamento

indicado pela Eletrobrás foi mais cauteloso. Sem questionar as potencialidades da

iluminação LED, os técnicos da Eletrobrás ressaltam que as soluções tecnológicas se

encontram em franco processo de pesquisa e de desenvolvimento, carecendo ainda

de padronizações, normas técnicas e estudos científicos comparativos. A Eletrobrás

tem conduzido pesquisas pontuais, em colaboração com universidades e

concessionárias de energia, para testes das soluções disponíveis em mercado, mas

até o momento não há indicações conclusivas quanto a uma tecnologia padrão

adequada a projetos de larga escala. A cada ano, são apresentados novos produtos,

e os testes necessitam ser reavaliados. Espera-se que, em breve, sejam

apresentadas lâmpadas LED mais eficientes e com custo de fabricação menor;
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portanto, torna-se prudente aguardar, em se tratando de apresentação dos projetos

de transição tecnológica da iluminação pública.

A partir das considerações expendidas, consideramos que a forma mais adequada

de se realizar a substituição das lâmpadas convencionais por LED na iluminação

pública seria por meio da participação dos Municípios no Procel Reluz, a partir da

orientação técnica fornecida pela RCE. Dessa forma, os Municípios serão informados

das possibilidades técnicas e operacionais atualmente disponíveis para a transição

para iluminação LED, bem como serão comunicados sobre novas possibilidades

técnicas que porventura se apresentem em um futuro próximo.

De modo a acolher a proposição, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa em análise por meio de requerimento à Associação Mineira de Municípios

– AMM –, anexo a este parecer.

Conclusão

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

1.233/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.233/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Associação

Mineira de Municípios – AMM –, sugerindo que os Municípios de Minas Gerais

substituam as lâmpadas utilizadas na iluminação pública e nos semáforos por

lâmpadas LED, assim que a troca se fizer necessária por motivo de queima ou

defeito, tendo em vista o melhor custo benefício em termos econômicos, energéticos

e ambientais; e informando que a substituição pode ser realizada por meio de

financiamento do Programa Nacional de Iluminação Pública e Sinalização Semafórica

Eficientes – Procel Reluz –, e que a orientação técnica para realizar tais

procedimentos pode ser fornecida por meio da adesão gratuita dos Municípios à
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Rede Cidades Eficientes em Energia Elétrica – RCE.

Requer, ainda, que se faça constar do expediente cópia de inteiro teor da

justificação que fundamenta este requerimento.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.234/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.234/2010, resultante do evento Parlamento

Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Priorizada nº 17, sugere a adoção, na

Rede Estadual de Ensino, de livros didáticos produzidos a partir de material reciclado,

havendo substituição gradativa dos livros comuns assim que a troca se fizer

necessária.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010, vem a proposta a esta Comissão

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

Interno.

Fundamentação

A reciclagem é um dos pontos essenciais da gestão ambiental, ao tornar possível a

redução no uso de matéria-prima para fabricação dos produtos, ao mesmo passo que

minimiza a quantidade de resíduos a serem descartados no ambiente. No caso da

reciclagem do papel, sua prática minimiza a necessidade de expansão das

monoculturas de eucalipto sobre ecossistemas nativos e sobre áreas de

agroextrativismo utilizadas por populações tradicionais.

O poder público, em razão de seu elevado volume de compras, pode ser um

importante indutor para estimular modelos de produção e comércio sustentáveis. A

Lei Federal nº 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,

estabelece princípios legais inovadores que incubem o poder público de uma atuação

ativa nesse contexto. Em seu art. 6º, V, estabelece o princípio da ecoeficiência, por

meio do qual as compras públicas passam a incorporar o raciocínio sobre os

benefícios ou impactos socioambientais dos produtos ao longo de seu ciclo de vida.

O princípio da ecoeficiência deve ser interpretado conjuntamente ao do art. 6º, VII,

que trata da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Esse



____________________________________________________________________________
1364

princípio, detalhado na seção II, Capítulo III, da mesma lei, prevê, entre outras

estratégias de mercado, o estímulo do poder público às cadeias produtivas de

produtos reciclados.

No caso da proposta em comento, a reciclagem de materiais para os livros didáticos

pode, além de seus benefícios ambientais diretos, ser um importante vetor de

educação ambiental. Por essa atitude, o sistema de educação pública oferecerá aos

alunos, de forma continuada, um importante exemplo de responsabilidade em prol do

desenvolvimento sustentável.

É preciso atentar para o fato de que o material didático distribuído nas escolas é

comprado pelo governo federal (por meio do Programa Nacional do Livro Didático -

PNDL -, gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -,

sendo posteriormente distribuído aos Estados e aos Municípios, os quais gerenciam,

respectivamente, a logística para as redes de ensino médio e básico. Portanto, a

oportunidade para exigir o uso de material reciclado nos livros didáticos não se

encontra na esfera de atuação estadual e, sim, na esfera federal.

Sobre o tema da proposição em análise, cabe ressaltar que tramita, na Câmara dos

Deputados, o Projeto de Lei nº 7.375/2010, o qual “dispõe sobre a aquisição de livros

feitos de plástico reciclado pelo Programa Nacional do Livro Didático”. A proposta de

que os livros didáticos fossem obrigatoriamente produzidos com papel proveniente de

plástico reciclado foi debatida no decorrer do Parlamento Jovem; porém, foi

considerado que o uso de material reciclado biodegradável traria menos problemas

para o meio ambiente, na ocasião de seu descarte.

No Senado, por sua vez, tramita o Projeto de Lei nº 612/2007, o qual “dispõe sobre

a utilização de papel reciclado nos livros dos programas de distribuição de material

didático do Ministério da Educação”. O projeto obriga a uma substituição gradual na

porcentagem de fibras de material reciclado utilizada na fabricação do papel para os

livros didáticos. Após 4 anos, o teor de fibra exigido seria de 25%, conforme emenda

proposta pelas Comissões de Meio Ambiente, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização e Controle.

Depreende-se que a proposição em comento é mais ampla do que o Projeto de Lei

nº 612/2007, do Senado, e do que o Projeto de Lei nº 7.375/2010, da Câmara dos
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Deputados, tendo em vista que incorpora a possibilidade de utilizar matéria-prima

reciclada tanto de papel como de plástico, conforme análise discricionária do poder

público sobre a ecoeficiência de cada uma das alternativas. Em virtude da

importância do tema expresso na proposição em tela, propomos que seja

encaminhada moção ao Senado e à Câmara dos Deputados em que a Assembleia

Legislativa informe a preocupação do Parlamento Jovem com a aprovação desses

projetos e com a modificação para que o material didático possa ser produzido com

os materiais reciclados que se provarem ser mais ecoeficientes. Sem prejuízo dos

requerimentos mencionados, também se apresenta oportuno encaminhar

requerimento ao conselho do FNDE sugerindo que avalie a possibilidade de comprar

livros didáticos que incorporem material reciclado em seu processo de fabricação.

Dessa forma, somos pela aprovação da proposta em tela, sob a forma de

requerimentos ao Senado, à Câmara dos Deputados e ao Presidente do FNDE.

Conclusão

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

1.234/2010 na forma dos requerimento anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.234/2010, apresentada pelos integrantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Presidente da

Câmara dos Deputados solicitando atenção especial para a aprovação do Projeto de

Lei nº 7.375/2010, o qual “dispõe sobre a aquisição de livros feitos de plástico

reciclado pelo Programa Nacional do Livro Didático”, sugerindo, ainda, que o projeto

seja alterado de modo a que o gestor público possa optar discricionariamente pelo

tipo de material reciclado (plástico, papel ou outro material) de maior ecoeficiência.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.234/2010, apresentada pelos integrantes do Parlamento Jovem 2010, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Presidente do Senado

Federal solicitando atenção especial para a aprovação do Projeto de Lei nº 612/2007,

o qual “dispõe sobre a utilização de papel reciclado nos livros dos programas de

distribuição de material didático do Ministério da Educação”, sugerindo, ainda, que o

projeto seja alterado de modo a que o gestor público possa optar discricionariamente

pelo tipo de material reciclado (plástico, papel ou outro material) de maior

ecoeficiência.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.234/2010, apresentada pelos integrantes do Parlamento Jovem 2010, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Presidente do Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – sugerindo que o Programa

Nacional do Livro Didático passe a exigir nas licitações que o material didático seja

fabricado com material reciclado, tendo como base os princípios da educação

ambiental, da ecoeficiência e da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida

dos produtos.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.235/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.235/2010, dos integrantes do Parlamento

Jovem de Minas 2010, referente à Proposta nº 24, aprovada, sugere a inclusão

obrigatória de sistema de captação de energia solar em todas as casas populares

construídas por programas da Cohab e nos projetos que necessitarem de
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financiamento, sendo estudada a possibilidade da utilização de captadores feitos com

materiais recicláveis e incentivo fiscal do governo para diminuição do valor das placas

solares a fim de viabilizar o acesso de toda a população a esse sistema.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010, 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 comento pretende que todas as casas populares construídas por

programas da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab-MG – e

por projetos que necessitem de financiamento público sejam dotadas de painéis

solares para geração de energia elétrica, que deverão, preferencialmente, ser

construídos com materiais recicláveis. Para tanto, o poder público deverá

implementar incentivos fiscais que acarretem redução do valor do equipamento.

Os sistemas de painéis solares, geralmente utilizados como aquecedores de água,

proporcionam, em média, 35% de redução do consumo mensal de energia elétrica, o

que repercute em economia para as famílias e redução da pressão sobre os recursos

naturais.

Tendo esses benefícios em vista, o Estado de Minas Gerais, por meio da Lei nº

18.315, de 2009, que estabelece diretrizes para a formulação da Política Estadual

Habitacional de Interesse Social, definiu que “na construção de unidade ou

empreendimento habitacional de interesse social urbano ou rural com recursos do

Fundo Estadual de Habitação, serão implantados, preferencialmente, sistema para

aquecimento de água por meio de energia solar e sistema de captação e

aproveitamento de água pluvial”.

Na mesma linha, o Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana – Sedru – já tem implantado painéis solares em casas

populares construídas no âmbito do Programa Lares Geraes, realizado por meio de

parcerias com os governos federal e municipais. Segundo informações obtidas no

portal eletrônico da Cohab-MG, a companhia celebrou convênio com a Companhia

Energética de Minas Gerais – Cemig – para equipar com o sistema termossolar o

mínimo de 5 mil casas por ano.
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Diante do exposto, nota-se que a implantação de painéis solares em casas

populares já se encontra abarcada pela legislação e por programas executivos

estaduais; porém, a proposta em análise versa também sobre o estabelecimento de

condicionantes aos financiamentos públicos de habitação e sobre incentivos fiscais

para redução dos custos dos painéis solares.

Considerando que atualmente os maiores financiamentos públicos de imóveis são

programas federais, a exemplo do Programa Minha Casa Minha Vida, do Ministério

das Cidades, sugerimos o envio de requerimento a esse órgão, solicitando que inclua

entre as condições de financiamento para a construção de imóveis a implantação de

sistema de aquecimento solar.

No que se refere aos incentivos fiscais, sugerimos o envio de ofício ao Ministério da

Fazenda e à Secretaria de Estado de Fazenda solicitando que estudem a melhor

forma de implementá-los.

Conclusão

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

1.235/2010 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.235/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Ministro das

Cidades, solicitando que inclua entre as condições de financiamento para a

construção de imóveis a implantação de sistema de aquecimento solar de água,

tendo em vista que o equipamento permite uma redução, em média, de 35% do

consumo mensal de energia elétrica das residências, se comparado ao chuveiro

elétrico, o que repercute em economia para as famílias, principalmente de baixa

renda, e redução da pressão sobre os recursos naturais.

Requer, também, seja encaminhada ao destinatário deste requerimento cópia da
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justificação abaixo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

Justificação: O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente

pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, voltado para estudantes do

ensino médio e que tem como meta a formação política e o exercício de participação

no Parlamento. No ano de 2010, as discussões do Parlamento Jovem tiveram como

objeto os resíduos sólidos, e, desses debates, emergiu a proposta de tornar

obrigatória a instalação de painéis solares nos imóveis construídos por meio de

programas de financiamento do governo. Tendo em vista a importância do uso

racional dos recursos naturais para a construção de uma sociedade pautada pelo

desenvolvimento sustentável, avaliamos como de suma relevância que esse

Ministério, em seus programas de financiamento da casa própria, inclua entre as

condições de financiamento a implantação de sistema de aquecimento solar de água.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.235/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Ministro da

Fazenda, solicitando que estude a possibilidade de implementar incentivos fiscais

para equipamentos de aquecimento solar de água, tendo em vista que eles permitem

uma redução, em média, de 35% do consumo mensal de energia elétrica das

residências, se comparado ao chuveiro elétrico, o que repercute em economia para

as famílias, principalmente de baixa renda, e redução da pressão sobre os recursos

naturais.

Requer, também, seja encaminhada ao destinatário deste requerimento cópia da

justificação abaixo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

Justificação: O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente

pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, voltado para estudantes do

ensino médio e que tem como meta a formação política e o exercício de participação
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no Parlamento. No ano de 2010, as discussões do Parlamento Jovem tiveram como

objeto os resíduos sólidos, e, desses debates, emergiu a proposta de disseminar

amplamente a instalação de painéis solares nos lares brasileiros. Tendo em vista a

importância do uso racional dos recursos naturais para a construção de uma

sociedade pautada pelo desenvolvimento sustentável, avaliamos como de suma

relevância que esse Ministério estude formas de implementar incentivos fiscais

tendentes a tornar os painéis solares mais acessíveis à população.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.235/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Secretário de

Estado de Fazenda, solicitando que estude a possibilidade de implementar incentivos

fiscais para a comercialização de equipamentos de aquecimento solar de água, tendo

em vista que eles permitem uma redução, em média, de 35% do consumo mensal de

energia elétrica das residências, se comparado ao chuveiro elétrico, o que repercute

em economia para as famílias, principalmente de baixa renda, e redução da pressão

sobre os recursos naturais.

Requer, também, seja encaminhada ao destinatário deste requerimento cópia da

justificação abaixo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

Justificação: O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente

pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, voltado para estudantes do

ensino médio e que tem como meta a formação política e o exercício de participação

no Parlamento. No ano de 2010, as discussões do Parlamento Jovem tiveram como

objeto os resíduos sólidos, e, desses debates, emergiu a proposta de disseminar

amplamente a instalação de painéis solares nos lares brasileiros. Tendo em vista a

importância do uso racional dos recursos naturais para a construção de uma

sociedade pautada pelo desenvolvimento sustentável, avaliamos como de suma

relevância que essa Secretaria estude formas de implementar incentivos fiscais
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tendentes a tornar os painéis solares mais acessíveis à população mineira.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.236/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.236/2010, dos participantes do Parlamento

Jovem de Minas 2010, referente à Proposta nº 26, aprovada, sugere o recolhimento,

pelas lojas que vendem pneus, dos produtos usados, divulgando esse procedimento

aos compradores, e ao mesmo tempo, incentivo fiscal do Município, do Estado e da

União para as empresas produtoras de asfalto que utilizam pneus como matéria-

prima.

A proposta foi aprovada na Plenária Final do Evento Parlamento Jovem de Minas

2010, no dia 17/9/2010, e publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010. Agora,

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 versa sobre formas de fomento à reciclagem de materiais no

Estado. Especificamente, visa a conferir destinação adequada aos pneus

considerados inservíveis, por meio do recolhimento do produto usado pelos postos de

venda, da divulgação desse recolhimento e do incentivo fiscal para que as empresas

produtoras de asfalto incorporem esse resíduo a seu processo produtivo.

Tendo sido aprovada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010 em

sua Plenária Final, a proposta é meritória por constituir a busca criativa por

mecanismos que promovam o desenvolvimento sustentável; contudo, aborda temas

já normatizados em lei, conforme passamos a expor.

O recolhimento de pneus considerados inservíveis foi assunto de regulação do

poder público pela primeira vez em 1999, por meio da Resolução nº 258, de 1999, do

Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama. Então, esse órgão da União definiu

que as empresas fabricantes e importadoras de pneus ficariam obrigadas a dar

destinação adequada aos pneus produzidos ou comercializados no País, quando

chegassem ao fim de sua vida útil, conforme proporção estipulada em cronograma.

Dez anos mais tarde, o Estado de Minas Gerais aprovou sua Política Estadual de
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Resíduos Sólidos, Lei nº 18.031, de 2009, disciplinando a redução da geração, o

recolhimento e a destinação adequada dos resíduos no território mineiro. A lei dispôs

sobre a instituição da logística reversa, mecanismo por meio do qual consumidores,

setores de limpeza urbana, fabricantes, importadores e comerciantes se articulam

para que os resíduos sólidos sejam restituídos ao setor produtivo, para seu

tratamento ou reaproveitamento na produção de mercadorias. Ainda, instituiu como

atribuições do poder público o fomento à destinação dos resíduos sólidos de forma

compatível com a preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente, a

ampliação de mercado para materiais reutilizáveis, reaproveitáveis e recicláveis, e a

divulgação de informações ambientais sobre resíduos sólidos, entre outras.

Nesse mesmo ano, o Conama expediu nova norma relativa ao tema, revogando a

anterior. Trata-se da Resolução nº 416, de 2009, que dispôs sobre a prevenção à

degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação

ambientalmente adequada. Segundo a nova regra, para cada pneu produzido ou

importado, os fabricantes ou importadores deverão dar destino correto a um pneu

inservível. Ainda, deverão implantar pontos de coleta de pneus usados, de forma

individual ou compartilhada, e: divulgar a localização dos pontos de coleta e das

centrais de armazenamento; incentivar os consumidores a entregar os pneus usados;

promover estudos para o desenvolvimento das técnicas de reutilização e reciclagem,

bem como da cadeia de coleta e destinação adequada e segura de pneus; e

desenvolver ações para a articulação dos diferentes agentes da cadeia de coleta e

destinação adequada e segura dos mesmos.

Ainda em 2009, concluíram-se, na Assembleia Legislativa, os debates sobre o tema

do incentivo à utilização dos pneus inservíveis na forma do chamado “asfalto

borracha” nas obras viárias contratadas pelo poder público estadual. Assim, no ano

seguinte, foi aprovada a Lei nº 18.719, de 2010, que dispõe sobre a utilização, pelo

Estado, de massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis e dá

outras providências. A partir dessa norma, na construção e na recuperação de vias

públicas, o Estado dará preferência à contratação de empresas que utilizem o

chamado “asfalto borracha”. Considerando-se a expressiva malha viária mineira, em

constante expansão e manutenção, vislumbra-se um grande incentivo à destinação
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adequada dos pneus e às indústrias produtoras de “asfalto borracha”.

Também em 2010, foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei

Federal nº 12.305, de 2010, em consonância com a política estadual referente ao

tema. Assim, foram transformados em preceitos válidos para todo o território nacional

as disposições da lei mineira, tal como a instituição da logística reversa. Ainda,

tornaram-se responsabilidades compartilhadas entre fabricantes, importadores,

distribuidores e comerciantes ações como: a divulgação de informações relativas às

formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos

produtos, e o recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso,

assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada.

Em seu art. 44, a lei dispôs que, respeitados os princípios da Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, a União, os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios poderão instituir normas com o objetivo de conceder

incentivos fiscais, financeiros ou creditícios para: I - indústrias e entidades dedicadas

à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no

território nacional; II - projetos relacionados com a responsabilidade pelo ciclo de vida

dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas

físicas de baixa renda; III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades com

ela relacionadas.

Como se percebe, no arcabouço legal vigente, o recolhimento dos pneus

inservíveis, a divulgação desse recolhimento e o incentivo à destinação desses pneus

à produção de asfalto borracha já estão previstos, de modo que a proposta em

análise pode ser considerada contemplada; porém, especificamente no que se refere

aos incentivos às empresas produtoras de “asfalto borracha”, embora sejam previstos

em lei, avaliamos que eles ainda não foram largamente implementados no País.

Desse modo, consideramos pertinente enviar ofício aos órgãos cabíveis do Estado e

da União e à Associação Mineira de Municípios – AMM –, solicitando que estudem

formas de implementar os incentivos fiscais, financeiros ou creditícios às indústrias e

às entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos

sólidos, especialmente as dedicadas à produção do asfalto borracha.
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Conclusão

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

1.236/2010, na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.236/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado

de Fazenda, solicitando estudos para a instituição de incentivos fiscais, financeiros ou

creditícios às indústrias e às entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à

reciclagem de resíduos sólidos, tais como as fabricantes de asfalto produzido com

borracha de pneus inseríveis, conforme previsto pela Lei Federal nº 12.305, de 2010,

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Requer,

também, sejam encaminhadas ao destinatário deste requerimento cópias da

justificação abaixo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

Justificação: O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente

pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG –, voltado para

estudantes do ensino médio e que tem como meta a formação política e o exercício

de participação no Parlamento. No ano de 2010, as discussões do Parlamento Jovem

tiveram como objeto os resíduos sólidos, e desses debates emergiu a proposta de

fomento à destinação adequada aos pneus inservíveis, por meio do incentivo fiscal

para as empresas fabricantes de asfalto que utilizem esse resíduo em seu processo

produtivo. Tendo em vista a importância da reciclagem para o desenvolvimento

sustentável, e considerando ainda que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê

a instituição de tais incentivos, julgamos imperiosa a implementação desses

incentivos.

REQUERIMENTO
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.236/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Ministro da Fazenda,

solicitando estudos para a instituição de incentivos fiscais, financeiros ou creditícios

às indústrias e às entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem

de resíduos sólidos, tais como as fabricantes de asfalto produzido a partir de borracha

de pneus inseríveis, conforme previsto pela Lei Federal nº 12.305, de 2010, que

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Requer,

também, sejam encaminhadas ao destinatário deste requerimento cópias da

justificação abaixo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

Justificação: O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente

pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG –, voltado para

estudantes do ensino médio e que tem como meta a formação política e o exercício

de participação no Parlamento. No ano de 2010, as discussões do Parlamento Jovem

tiveram como objeto os resíduos sólidos, e desses debates emergiu a proposta de

fomento à destinação adequada aos pneus inservíveis, por meio do incentivo fiscal

para as empresas fabricantes de asfalto que utilizem esse resíduo em seu processo

produtivo. Tendo em vista a importância da reciclagem para o desenvolvimento

sustentável e considerando ainda que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê

a instituição de tais incentivos, julgamos imperiosa a implementação desses

incentivos.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.236/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Presidente da

Associação Mineira de Municípios, solicitando que os Municípios associados realizem
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estudos com vistas à instituição de incentivos fiscais, financeiros ou creditícios às

indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de

resíduos sólidos, tais como as fabricantes de asfalto produzido a partir de borracha de

pneus inseríveis, conforme previsto pela Lei Federal nº 12.305, de 2010, que institui a

Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Requer, também,

sejam encaminhadas ao destinatário deste requerimento cópias da justificação

abaixo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

Justificação: O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente

pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, voltado para estudantes do

ensino médio e que tem como meta a formação política e o exercício de participação

no Parlamento. No ano de 2010, as discussões do Parlamento Jovem tiveram como

objeto os resíduos sólidos, e desses debates emergiu a proposta de fomento à

destinação adequada aos pneus inservíveis, por meio do incentivo fiscal para as

empresas fabricantes de asfalto que utilizem esse resíduo em seu processo

produtivo. Tendo em vista a importância da reciclagem para o desenvolvimento

sustentável e considerando ainda que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê

a instituição de tais incentivos, julgamos imperiosa a implementação desses

incentivos.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.237/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.237/2010, dos participantes do Parlamento

Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Priorizada nº 27, sugere a concessão de

incentivos fiscais às empresas que utilizarem matérias-primas e produtos recicláveis

comprados em associações de catadores ou que fizerem parcerias, para reciclagem

dos resíduos por elas produzidos, com associações de catadores de materiais

recicláveis.

A proposta foi aprovada e priorizada na plenária final do evento Parlamento Jovem

de Minas 2010, no dia 17/9/2010, e publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2010.

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

Fundamentação

A proposta em comento, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de

Minas 2010, pretende incentivar a utilização de materiais recicláveis nos processos

produtivos das empresas, por meio da participação de associações de catadores de

materiais recicláveis no fornecimento da matéria-prima, sugerindo que isso seja feito

por meio da concessão de incentivos fiscais às empresas que se dispuserem a

incorporar esses materiais em seus processos produtivos.

Hoje existe uma preocupação muito grande com a temática dos resíduos sólidos,

em especial com a não geração, a redução da geração, a reutilização, o

reaproveitamento, a reciclagem, a geração de energia, o tratamento e a disposição

final dos resíduos. Assim, notamos que a proposta em tela é meritória e, como

veremos a seguir, está em consonância com a legislação vigente.

A Lei nº 18.031, de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos

inclui, entre as suas diretrizes, o incentivo ao uso de matérias-primas e insumos

derivados de materiais recicláveis e reciclados, bem como o desenvolvimento de

produtos e processos, com vistas a estimular a utilização das tecnologias

ambientalmente adequadas (art. 6º, VI).

Essa mesma lei acrescentou dispositivo à Lei nº 14.128, de 2001, que dispõe sobre

a Política Estadual de Reciclagem de Materiais, determinando que o poder público

estadual proporá alternativas de fomento e incentivos creditícios ou financeiros para

indústrias e instituições que se dispuserem a trabalhar com produtos reciclados ou a

fabricar ou desenvolver produtos ou materiais a partir de matérias-primas recicladas

(art. 4º-A). Essa determinação legal reflete com exatidão a proposta, em análise,

apresentada pelo Parlamento Jovem de Minas 2010.

Por fim, temos que, em 2010, entra em vigor a Lei Federal nº 12.305, que institui a

Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências, em consonância com

a política estadual já mencionada, transformando em preceitos válidos para todo o

território nacional as disposições da lei mineira, incluindo a necessidade de se

fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e

reciclados, por meio de incentivos fiscais, financeiros ou creditícios (art. 7º, VI, c/c o
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art. 44).

Por um lado, percebemos que a legislação é enfática ao apontar para a

necessidade de incentivar a utilização de matérias-primas derivadas de materiais

recicláveis e reciclados por meio da concessão de incentivos às indústrias e

instituições que se disponham a trabalhar com esses produtos. Por outro lado, os

comandos legais apresentados não concretizam os incentivos, o que deve ser feito

por meio de ato do Poder Executivo, não tendo sido, até hoje, instituídos.

Diante disso, sugerimos a expedição de requerimento ao Secretário de Estado de

Fazenda, solicitando sejam realizados estudos com a finalidade de propor alternativas

de fomento e incentivos creditícios ou financeiros para essas empresas, nos termos

do art. 4º-A, da Lei nº 14.128, de 2001. Solicitamos, ainda, a expedição de

requerimentos ao Presidente da Associação Mineira de Municípios – AMM – e ao

Ministro da Fazenda, sugerindo que também seja avaliada a possibilidade de

implementar tais incentivos, tendo em vista a sua previsão no art. 44 da Lei Federal

nº 12.305, de 2010.

Conclusão

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

1.237/2010 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.237/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado

de Fazenda, solicitando sejam realizados estudos com a finalidade de propor

alternativas de fomento e incentivos creditícios ou financeiros para as indústrias e

instituições que se dispuserem a trabalhar com produtos reciclados ou a fabricar ou

desenvolver produtos ou materiais a partir de matérias-primas recicladas, nos termos

do art. 4º-A, da Lei nº 14.128, de 2001, que dispõe sobre a política estadual de
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reciclagem de materiais, e do art. 44 da Lei Federal nº 12.305, de 2010, que institui a

Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Requer, também,

seja encaminhada ao destinatário deste requerimento cópia da justificação abaixo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

Justificação: O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente

pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, voltado para estudantes do

ensino médio e que tem como meta a formação política e o exercício de participação

no Parlamento. No ano de 2010, as discussões do Parlamento Jovem tiveram como

objeto os resíduos sólidos e, desses debates, emergiu a proposta de incentivo às

empresas que se dispusessem a incluir em seu processo produtivo matérias-primas e

insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Tendo em vista a

importância da reciclagem para o desenvolvimento sustentável e considerando ainda

que a lei mineira e a Política Nacional de Resíduos Sólidos preveem a instituição de

tais incentivos, julgamos imperiosa sua implementação.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.237/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Ministro da Fazenda,

solicitando sejam realizados estudos com a finalidade de propor alternativas de

fomento e incentivos creditícios ou financeiros para as indústrias e instituições que se

dispuserem a trabalhar com produtos reciclados ou a fabricar ou desenvolver

produtos ou materiais a partir de matérias-primas recicladas, conforme previsto pela

Lei Federal nº 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e

dá outras providências (art. 7º, VI, c/c o art. 44). Requer, também, seja encaminhada

ao destinatário deste requerimento cópia da justificação abaixo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

Justificação: O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente

pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, voltado para estudantes do

ensino médio e que tem como meta a formação política e o exercício de participação
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no Parlamento. No ano de 2010, as discussões do Parlamento Jovem tiveram como

objeto os resíduos sólidos e, desses debates, emergiu a proposta de incentivo às

empresas que se dispusessem a incluir em seu processo produtivo matérias-primas e

insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Tendo em vista a

importância da reciclagem para o desenvolvimento sustentável, e considerando que a

Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a instituição de tais incentivos, julgamos

imperiosa sua implementação.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.237/2010, apresentada pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas 2010,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Presidente da

Associação Mineira de Municípios – AMM –, solicitando que os Municípios

associados realizem estudos com a finalidade de propor alternativas de fomento e

incentivos creditícios ou financeiros para indústrias e instituições que se dispuserem a

trabalhar com produtos reciclados ou a fabricar ou desenvolver produtos ou materiais

a partir de matérias-primas recicladas, conforme previsto pela Lei Federal nº 12.305,

de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências

(art. 44). Requer, também, seja encaminhada ao destinatário deste requerimento

cópia da justificação abaixo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

Justificação: O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente

pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, voltado para estudantes do

ensino médio e que tem como meta a formação política e o exercício de participação

no Parlamento. No ano de 2010, as discussões do Parlamento Jovem tiveram como

objeto os resíduos sólidos e, desses debates, emergiu a proposta de incentivo às

empresas que se dispusessem a incluir em seu processo produtivo matérias-primas e

insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Tendo em vista a

importância da reciclagem para o desenvolvimento sustentável, e considerando que a

Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a instituição de tais incentivos, julgamos
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imperiosa sua implementação.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.238/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.238/2010, de autoria de Dimas Augusto

Carvalho de Araújo, do Hospital Universitário de Juiz de Fora – UFJF –, sugere

alteração da Ação 4341 –Ampliação do Hospital Universitário de Juiz de Fora –, do

PPAG 2008-2011, modificando sua finalidade e suas metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 alterar a Ação 4341 – Ampliação do Hospital

Universitário de Juiz de Fora –, do Programa Associado 706 – Atenção à saúde –,

com o fim de obter recursos para adquirir equipamentos para o segundo módulo do

hospital.

O Hospital Universitário de Juiz de Fora, pertencente à Universidade Federal, 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 Universidade Federal de Juiz de Fora atende as

microrregiões de Juiz de Fora, São João Nepomuceno-Bicas e Santos Dumont.

Atualmente o hospital tem duas unidades de atendimento: Dom Bosco e Santa

Catarina. A unidade Dom Bosco conta com diversos tipos de atendimento, como
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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, por sua vez, tem 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 estruturação do segundo módulo do Hospital Universitário da UFJF

permitirá o aumento da 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.

Assim, consideramos pertinente acolher a proposta para alterar a Ação 4341 –

Ampliação do Hospital Universitário de Juiz de Fora –, alterando a meta financeira da

região da Zona da Mata, além de especificar na Lei Orçamentária os recursos para

essa unidade. Além disso, sugerimos o envio de requerimento à Secretaria de Estado

de Saúde – SES – com o fim de aditar o convênio com a UFJF, incluindo a previsão

de aquisição de equipamentos para o Hospital.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011, e por meio de requerimento.

Conclusão

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

1.238/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e do

requerimento anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Carlin Moura.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa 706 - Atenção à saúde

Ação 4341 - Ampliação do Hospital Universitário de Juiz de Fora

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata              1      8.010.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa 999 - Reserva de contingência

Ação 9999 - Reserva de contingência

Valor: R$10.000,00

Justificativa: ampliação da meta financeira da ação, visando equipar o segundo

módulo do Hospital Universitário da UFJF.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Ação: Ampliação do Hospital Universitário de Juiz de Fora - Aquisição de

Equipamentos para o 2º Módulo do Hospital Universitário da Ufjf.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: Despesas de capital Valor R$10.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: a classificar Valor R$10.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.238/2010, apresentada por Dimas Augusto Carvalho de Araújo, do Hospital da

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF –, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Saúde solicitando que o

convênio com a UFJF seja aditado para incluir a previsão de aquisição de
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equipamentos para o hospital.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.239/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.239/2010, de autoria da Sra. Regina Lúcia

Bicalho, do Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de

Minas Gerais - Consea-MG -, e outros, sugere criação de ação no PPAG 2008-2011,

denominada “Acompanhamento nutricional da população”.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 8, 9, e 10/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 criar ação específica para o conjunto de medidas

voltadas para a vigilância alimentar e nutricional no Estado, no Programa 049 - Saúde

em casa -, do PPAG 2008-2011, a fim de garantir o acompanhamento nutricional da

população, fundamentalmente de crianças, adolescentes, gestantes e idosos, bem

como o processamento e a análise permanente dos dados do Sistema de Vigilância

Alimentar e Nutricional - Sisvan.

O Sisvan é um sistema nacional de informação para a vigilância do estado

nutricional e da situação alimentar da população brasileira. Consideramos que esse

sistema 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 relatam 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
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para fazê-lo.

Na tramitação do projeto de revisão do PPAG nesta Casa em 2009, para o

exercício de 2010, 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 2011, a referida ação foi

excluída com a justificativa de que essa iniciativa está atendida na Ação 4389 -

Vigilância sanitária – do Programa 707 - Vigilância em saúde.

Contudo, 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.

Optamos, assim, 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 para o

exercício de 2011. Sugerimos, ainda, que a referida ação seja criada no Programa

049 - Saúde em Casa -, com alteração da finalidade, a fim de incluir o incentivo à

contratação de profissionais de vigilância nutricional nas equipes de saúde da família,

bem como a qualificação dessas equipes para a adequada alimentação do banco de

dados do Sisvan.

Com vistas a promover as alterações descritas, opinamos pelo acolhimento da

proposta em análise por meio de emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011. Também sugerimos

envio de requerimento ao Secretário de Estado de Saúde solicitando que, no

cumprimento das metas das equipes de saúde da família, seja prevista a atualização

constante do Sisvan.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.239/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e do

requerimento anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA

Ação: .... - ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Prestar acompanhamento nutricional à população, fundamentalmente a

crianças, adolescentes, gestantes e idosos; garantir a atualização permanente do

banco de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan -,

incentivando a contratação de profissioanais da área de vigilância nutricional nas

equipes de saúde da família e promovendo a qualilficação dessas equipes para esse

fim; realizar diagnóstico e avaliação do funcionamento do Sisvan no Estado.

Produto: MUNICÍPIO ABRANGIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100 1.000.000,00

Cancelamentos Compensatórios:

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA

Ação: 1117 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/PLANO DIRETOR

DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Valor R$300.000,00

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA

Ação: 4334 - APOIO PROFISSIONAL À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Valor R$700.000,00

Justificativa: É necessário efetivar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição -

PNAN - nos Municípios, garantindo que os dados levantados pelo Sisvan tenham

acompanhamento posterior por profissionais da área competente.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010
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Programa: 049 - SAÚDE EM CASA

Ação: 1117 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/PLANO DIRETOR

DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 2        195.058,00

Central 5        543.895,00

Centro Oeste 5        543.895,00

Jequitinhonha/Mucuri 9      1.009.012,00

Mata 11      1.241.570,00

Noroeste de Minas 1         78.779,00

Norte de Minas 8        892.733,00

Triângulo 2        195.058,00

Justificativa: Redução de R$300.000,00 na meta financeira total da ação, deduzidos

de todas as regiões com recurso, com vistas a destinar recursos para ação nova

incluída de acompanhamento nutricional da população, conforme demandado pela

PLE 1.239/2010.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA

Ação: 4334 - APOIO PROFISSIONAL À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 41      1.891.016,00

Jequitinhonha/Mucuri 146      7.092.396,00

Mata 31      1.395.646,00

Norte de Minas 216     10.559.983,00

Rio Doce 65      3.079.902,00

Sul de Minas 1         49.537,00

Justificativa: Redução de R$700.000,00 na meta financeira total da ação, deduzidos

de todas as regiões com recurso, com vistas a destinar recursos para ação nova
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incluída de acompanhamento nutricional da população, conforme demandado pela

PLE 1.239/2010.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Ação: Acompanhamento Nutricional da População

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$1.000.000,00

Deduções:

UO deduzida: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Ação: Desenvolvimento de Recursos Humanos/ Plano Diretor de Atenção Primária

à Saúde

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$300.000,00

UO deduzida: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Ação: Apoio Profissional à Atenção Primária à Saúde

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$700.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.239/2010, apresentada pela Sra. Regina Lúcia Bicalho, do Conselho de Segurança

Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-MG -, e

outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de

Estado de Saúde solicitando que a atualização permanente do banco de dados do

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - esteja prevista nas metas de

trabalho das equipes de saúde da família do Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.241/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.241/2010, de autoria de Darci Maria de Sousa
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Vilaça, sugere alteração da finalidade e das metas físicas e financeiras da Ação 4307

- Manutenção e atualização de sistema de informação, monitoramento - SIM -, do

PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 alterar a finalidade da Ação 4307 - Manutenção e

atualização de sistema de informação, monitoramento - SIM -, que faz parte do

Programa Estruturador 023 - Implantação do Suas -, acrescentando ao seu texto que

o Estado incentivará a implantação e a manutenção dos sistemas municipais de

informação, monitoramento e avaliação. Para o cumprimento dessa finalidade,

propõe, ainda, o aumento das metas físicas e financeiras dessa ação.

A informação, o monitoramento e a avaliação constituem um dos eixos

estruturantes do Sistema Único de Assistência Social - Suas -, e a implantação

desses sistemas é essencial para a consolidação da política de assistência social no

Estado. A tecnologia da informação deve ser utilizada na produção de informação e

conhecimento para os gestores, conselheiros, usuários, trabalhadores e entidades,

favorecendo a participação, o controle social, e a gestão mais eficiente da política. A

construção desses sistemas deve ser coletiva, envolvendo assim esforços dos três

entes da federação. Entretanto, muitos Municípios não conseguem implantá-los sem

a devida cooperação do Estado.

Em face do exposto, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma

de requerimento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -,

solicitando apoio técnico do Estado aos Municípios para implantação dos sistemas de

informação e monitoramento do Sistema Único de Assistência Social.
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Conclusão

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

1.241/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.241/2010, apresentada por Darci Maria de Sousa Vilaça, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de Desenvolvimento

Social solicitando que o Estado ofereça apoio técnico aos Municípios para

implantação de sistemas de informação e monitoramento do Sistema Único de

Assistência Social - Suas.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.243/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.243/2010, de autoria de Selmara Mamede

Simões Ferreira, da Promotoria da Infância e da Juventude Infracional, e outros,

sugere alteração 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, resultante da aglutinação de várias sugestões que tratavam

de temas semelhantes, apresenta três objetivos. O primeiro é ampliar a meta física da

Ação 1104 - Proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte - PPCAAM -,

do Programa 162 - Desenvolvimento das políticas de direitos humanos -, para 220

crianças e adolescentes atendidos ou protegidos. O segundo é ampliar a meta

financeira dessa ação a fim de estimular o desenvolvimento de atividades de

capacitação das equipes do PPCAM. O terceiro objetivo é levar o PPCAM para as

Regiões Jequitinhonha e Mucuri, de modo que seja possível atender aos

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

de ameaça de morte.

A Ação 1104 operacionaliza o disposto na Lei nº 15.473, de 28/1/2005, que autoriza

a 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. Os dados sugerem que há uma sobrevitimização juvenil no que diz respeito

a mortes por homicídio. 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
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situação daqueles que pretendem abandonar a prática de atividades ilícitas e se

veem 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 serem vítimas de homicídio.

Em 2010, a meta anual da ação havia sido superada já em agosto, sendo

adicionados a ela créditos por meio de suplementação orçamentária. Para 2011, está

previsto um aporte financeiro para a ação que incorpora esses acréscimos, mas as

metas físicas não foram acrescidas, não acompanhando a ampliação dos recursos

nela alocados.

Ressalte-se que as metas físicas e financeiras da ação são estaduais, o que

possibilita o atendimento da demanda de todo o Estado.

A complexidade dos casos atendidos pelo PPCAAM exige das equipes de

atendimento constante aperfeiçoamento e suporte técnico e gerencial.

Por essas razões, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o exercício de 2011, e ao

Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011, e de requerimento a fim de que seja encaminhado

ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, solicitando o

atendimento à demanda por proteção regionalizada de crianças e adolescentes

ameaçados de morte.

Conclusão

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

1.243/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e do

requerimento, anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS



____________________________________________________________________________
1393

Ação 1104 - PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE

MORTE - PPCAAM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 220      2.400.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor R$100.000,00

Justificativa: acréscimo de metas física e financeira, com vistas a assegurar a

interiorização das atividades executadas, fundamentalmente a capacitação de

equipes.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação: Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - Ppcaam -

Recursos Destinados a Capacitação da Equipe do Ppcaam no Interior.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.243/2010, apresentada por Selmara Mamede Simões Ferreira, da Promotoria da

Infância e da Juventude Infracional, e outros, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

solicitando sejam dados atenção e atendimento à demanda regionalizada por
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proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, no âmbito do Programa

de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.244/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.244/2010, de autoria de Valdir Inácio Ferreira,

da Prefeitura Municipal de Araporã, e outros, sugere a criação de ação no PPAG

2008-2011, denominada “Apoio técnico e financeiro à ampliação e fortalecimento dos

centros de atenção psicossocial”, com a finalidade de incentivar técnica e

financeiramente os Municípios e os consórcios intermunicipais de saúde a

implementarem Centros de Atenção Psicossocial - Caps i -, para atenção à saúde

mental infanto-juvenil, e Centros de Atenção Psicossocial - Caps ad -, para atenção à

saúde mental dos usuários de álcool e outras drogas.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, resultante da aglutinação de cinco sugestões que

abordavam temas semelhantes, visa à inclusão de ação no PPAG para incentivar

técnica e financeiramente os Municípios e os consórcios intermunicipais de saúde a

implementarem centros de atenção psicossocial - Caps i -, para atenção à saúde

mental infanto-juvenil, e centros de atenção psicossocial - Caps ad -, para atenção à

saúde mental dos usuários de álcool e outras drogas. As propostas que foram

anexadas a essa continham demandas semelhantes às que foram apresentadas na

mesma audiência e em outras audiências públicas, sendo que todas estavam
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direcionadas à ampliação da assistência a dependentes químicos.

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

ou adolescentes por turno e, no máximo, a 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 2009 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 atenção aos usuários de álcool e outras drogas.

Como essa ação foi excluída na atual revisão, consideramos fundamental incluí-la

novamente.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008 - 2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado
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de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo

Estado para o exercício de 2011.

Conclusão

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

1.244/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010, a

seguir redigidas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 706 - ATENÇÃO 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 Centros de Atenção Psicossocial - CAPS i

-, para atenção à saúde mental infanto-juvenil, e Centros de Atenção Psicossocial -

CAPS ad -, para atenção à saúde mental dos usuários de álcool e outras drogas.

Produto: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             15        900.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor R$900.000,00

Justificativa: Local mais próximo da família para tratamento de dependentes

químicos na região, com o apoio do SUS.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde
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Ação Apoio Técnico e Financeiro à Implantação de Centros de Atenção

Psicossocial

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$900.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$900.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.245/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.245/2010, de autoria de Felipe Willer de Araújo

Abreu Júnior, do Conselho Estadual do Idoso – CEI –, e outros, sugere a criação de

ação no PPAG 2008-2011 denominada “Operacionalização dos conselhos vinculados

à Subsecretaria de Direitos Humanos”, no âmbito do Programa 162 –

Desenvolvimento das políticas de direitos humanos –, com a finalidade de

desenvolver ações que viabilizem o bom funcionamento dos seguintes conselhos

estaduais: do idoso; dos direitos da criança e do adolescente; dos direitos da pessoa

com deficiência; de participação e integração da comunidade negra; dos direitos da

mulher; dos direitos humanos; dos direitos difusos; e de promoção da igualdade

racial. Outras finalidades da ação proposta são garantir recursos para a realização de

conferências estaduais e fomentar a implantação de conselhos municipais correlatos.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, resultante da aglutinação de sugestões que tratavam de

temas semelhantes, visa à criação de uma nova ação no PPAG 2008-2011

denominada “Operacionalização dos conselhos vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos”, no âmbito do Programa 162 – Desenvolvimento das políticas de

direitos humanos –, com a finalidade de desenvolver ações que viabilizem o bom

funcionamento dos seguintes conselhos estaduais: do idoso; dos direitos da criança e

do adolescente; dos direitos da pessoa com deficiência; de participação e integração

da comunidade negra; dos direitos da mulher; dos direitos humanos; dos direitos

difusos; e de promoção da igualdade racial. Outras finalidades da ação proposta são

garantir recursos para a realização de conferências estaduais e fomentar a

implantação de conselhos municipais correlatos.

Para o exercício de 2010, constava do PPAG a Ação 2074 – Operacionalização dos

conselhos vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos –, no âmbito dos

programas especiais. Essa ação foi excluída na proposta de revisão do PPAG para o

exercício de 2011, sob o argumento de que a operacionalização desses conselhos

ocorreria no âmbito da Ação 4132 – Proteção e restauração de direitos. No entanto,

os atributos da Ação 4132 não são compatíveis com a ação excluída. Evidencia-se,

assim, a pertinência da demanda.

Os conselhos institucionalizados a partir da Constituição de 1988 são órgãos

colegiados, permanentes, consultivos ou deliberativos, incumbidos, em geral, da

formulação, supervisão e avaliação das políticas públicas de garantia dos direitos, em

âmbito federal, estadual e municipal. Entre as atribuições dos conselhos, está a

realização das conferências, que são espaços de avaliação e proposição de

prioridades para as áreas a que estão vinculados.

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – Cedca –, criado

pela Lei nº 10.501, de 17/10/91, 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. A proposta em relação ao Cedca é ampliar os recursos para assegurar a

realização da conferência estadual dos direitos da criança e do adolescente, prevista

para 2011. A última conferência, realizada em 2009, não contou com logística e
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estrutura adequadas.

O Conselho Estadual do Idoso – CEI – foi criado pela Lei nº 13.176, de 20/1/99,

como um órgão deliberativo e controlador das políticas e das ações voltadas ao idoso

no 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, estudos e pesquisas voltadas ao idoso. A proposta em relação ao CEI,

também, está direcionada para a realização da conferência do idoso, prevista para

acontecer em 2011.

O Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência – Conped –

foi criado pela Lei 13.799, de 21/12/2000, tendo sido instalado apenas em março de

2002. O Conped tem por missão estabelecer um canal de participação e interferência

na implementação de políticas públicas referentes às pessoas com deficiência e

acompanhar a aplicação dos recursos destinados às ações em sua área de atuação.

Também o Conped demandou apoio para a realização de conferência estadual a ser

realizada em 2011.

Julgamos pertinentes as demandas do Cedca, do CEI e do Conped por tratar-se de

eventos relacionados à dinâmica de deliberação de diretrizes para as respectivas

políticas setoriais.

O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial – Conepir – foi criado pela

Lei nº 18.251, de 7/7/2009, e regulamentado pelo Decreto nº 45.156 de 26/8/2009,

como órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, que tem por finalidade

propor políticas que promovam a igualdade racial no que concerne aos segmentos

étnicos minoritários do Estado, com ênfase na população negra, indígena e cigana,

para combater a discriminação racial, reduzir as desigualdades sociais, econômicas,

financeiras, políticas e culturais e ampliar o processo de participação social. A

proposta em relação ao Conepir é angariar recursos para garantir a atuação do

Conselho, conforme previsto na lei que o instituiu.

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o exercício de 2011, e
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ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011. Sugerimos, ainda, o

envio de requerimento solicitando que seja enviado ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social.

Conclusão

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

1.245/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e do

requerimento anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação - Operacionalização do conselho estadual dos direitos da crinaça e do

adolescente

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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, DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL,

BEM COMO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS ESTADUAIS E O FOMENTO À

IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS CORRELATOS

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1        496.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Ação 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$496.000,00

Justificativa: A inclusão da ação visa a garantir recursos para a operacionalização

dos conselhos vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos e para a realização

das conferências do Idoso, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dos Direitos da

Criança e do Adolescente.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de Direitos

Humanos

Realização da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

(R$100.000,00);

Realização da Conferência dos Direitos da Pessoa Com Deficiência (R$50.000,00)

e

Realização da Conferência do Idoso (R$50.000,00).

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$496.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$496.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.245/2010, apresentada pelo Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, do Conselho

Estadual do Idoso – CEI –, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício à Secretária de Estado do Desenvolvimento Social – Sedese –

solicitando rigor na escolha dos locais para a realização das conferências estaduais

das áreas a ela vinculadas, a fim de atender às demandas por acessibilidade,
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acústica e conforto dos participantes desses importantes eventos.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.247/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.247/2010, de Marilza Fátima de Souza, da

Associação Arte e Saúde em Linhares, e outros, sugere alteração da Ação 4388 -

Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde -, do Programa Associado 706 - Atenção

à Saúde -, 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 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011, para o exercício 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 oito sugestões, por tratarem de

tema semelhante, apresenta sete objetivos. O primeiro deles se refere à aquisição de

equipamentos para o Hospital São Vicente de Paulo, localizado no Município de São

Vicente de Minas, na região Sul do Estado. O segundo objetivo é estruturar a Casa

de Saúde HTO, mantida pela Associação Beneficente Assistencialista Guararence,

localizada em Juiz de Fora, na região da Mata. O terceiro objetivo diz respeito à

aquisição de equipamento para a Clínica Oftalmológica da Fundação João Theodósio

Araújo, na região da Mata. Outro objetivo da proposta em estudo refere-se à

ampliação e à aquisição de equipamento para o Hospital Maria José Baeta Reis, da

Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora -

Ascomcer -, na região da Mata. O quinto objetivo da proposta é reformar e ampliar

hospitais, na região do Triângulo. O último objetivo é obter recursos para a

manutenção do Hospital São Vicente de Paulo, bem como para a implantação de
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uma unidade de pronto atendimento no referido hospital, localizado em Araçuaí, na

região do Jequitinhonha.

Em relação a esse último objetivo, de implantar uma unidade de pronto atendimento

no Hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí, cumpre destacar que por meio da

Proposta de Ação Legislativa nº 1.253/2010, foi enviado requerimento à Secretaria de

Estado de Saúde - SES - solicitando seja estudada a possibilidade de que o Hospital

Regional de Araçuaí se torne a referência em urgência e emergência na conformação

da rede local.

A Ação 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde -, objeto da alteração da

proposta legislativa em análise, visa a fortalecer os Municípios mineiros para que

possam executar as ações de saúde em sua área de abrangência. De acordo com o

art. 17, III, da Lei Federal nº 8.080, de 19/9/1990, conhecida como a Lei Orgânica da

Saúde, compete à direção estadual do SUS prestar apoio técnico e financeiro aos

Municípios.

Assim, consideramos pertinentes as alterações sugeridas na proposta em questão,

incidentes na Ação 4388. Sugerimos, então, alterações das metas físicas e

financeiras da referida ação, além de especificar na lei orçamentária os recursos para

cada uma dessas unidades.

As metas que constam no PPAG 2008-2011 e que serão alteradas pelas emendas

anexas a este parecer são: Mata, meta física de 38 e meta financeira de

R$19.723.818,00; Triângulo, meta física de 7 e meta financeira de R$5.385.716,00;

Jequitinhonha-Mucuri, meta física de 12 e meta financeira de R$10.105.204,00.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.247/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010,
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anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

- Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 6      4.052.603,00

Central 44     26.690.413,00

Centro Oeste 16      8.706.597,00

Jequitinhonha / Mucuri 14     10.205.204,00

Mata 41     20.883.818,00

Noroeste de Minas 1      6.075.092,00

Norte de Minas 14     11.427.402,00

Rio Doce 14     10.729.402,00

Sul de Minas 31     16.424.110,00

Triângulo 9      7.085.716,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor R$2.960.000,00

Justificativa: Ampliação das metas físicas e financeiras da ação, visando a melhorar o

atendimento hospitalar nos Municípios sede de microrregião ou de macroregião de

saúde no Estado, com reforma ou construção de unidades, oferta de mais serviços,

bem como aquisição de equipamentos para as unidades existentes.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde
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Ação: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - - Estruturação da Casa de

Saúde Hto - Associação Beneficente Assistencialista Guararence -, em Juiz de Fora

(R$500.000,00);

- Aquisição de Equipamento para a Clínica Oftalmológica da Fundação João

Theodósio Araújo, em Juiz de Fora (R$310.000,00);

- Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Hospital da Ascomcer - Associação

Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora - Hospital Maria José

Baeta Reis-, no Município de Juiz de Fora (R$350.000,00);

- Reforma e Ampliação em Hospital no Triângulo (R$800.000,00);

- Reforma e Ampliação em Hospital no Triângulo (R$900.000,00);

- Manutenção do Hospital São Vicente de Paulo, Bem Como para a Implantação de

Uma Unidade de Pronto Atendimento no Referido Hospital, no Município de Araçuaí

(R$100.000,00).

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$2.960.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$2.960.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.249/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.249/2010, de Consolação Cifani da Conceição,

do Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas –, solicita alteração da Ação 4219

– Operacionalização de conselho de assistência social –, do PPAG 2008-2011,

modificando sua meta financeira.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 à alteração da Ação 4219 – Operacionalização de

conselho de assistência social –, do Programa 023 – Implantação do Suas –, com o

objetivo de garantir recursos financeiros suficientes para a realização da 9º

Conferência Estadual de Assistência Social, a ser realizada em 2011, e para as

demais ações do conselho.

O Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas – tem suas atribuições definidas

na Norma Operacional Básica de Assistência Social – NOB/Suas – e na Lei nº

12.262, de 23/7/96, que o criou. De acordo com a NOB, entre as atribuições do

Conselho estão: exercer o controle social sobre a política de assistência social,

acompanhando a adequação e a qualidade da oferta dos serviços socioassistenciais;

definir prioridades para a distribuição dos recursos, levando em conta indicadores

socioterritoriais; e realizar, a cada dois anos, a Conferência Estadual de Assistência

Social, que será antecedida de pré-conferências regionais, a fim de avaliar a situação

da assistência social no Estado e definir diretrizes e prioridades para os próximos

anos.

A realização da conferência exige, de fato, do conselho, um gasto diferenciado.

Consideramos, no entanto, que a proposta de revisão do PPAG para o exercício de

2011, além de transformar a ação em projeto estruturador, prevê, para ela, um

acréscimo de recurso de mais de 100% em relação ao ano anterior, atendendo,

assim, à demanda de recursos para a realização da 9º Conferência Estadual de

Assistência Social.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

requerimento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –,

solicitando sejam envidados esforços para a realização da 9º Conferência Estadual

de Assistência.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.249/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.249/2010, apresentada por Consolação Cifani da Conceição, do Conselho Estadual

de Assistência Social – Ceas –, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, solicitando

empenho para a realização da 9º Conferência Estadual de Assistência Social, a fim

de assegurar infraestrutura adequada ao evento, e apoio à realização das pré-

conferências regionais.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.250/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.250/2010, de Jairo Furtado Toledo, do Centro

Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, pertencente à Fundação Hospitalar do Estado

de Minas Gerais – Fhemig –, sugere alteração da Ação 1239 – Projetos, construções,

ampliações e reformas das unidades prediais da Rede Fhemig – do Programa

Associado 133 – Obras Prediais na Rede Fhemig –, do PPAG 2008-2011,

modificando a regionalização para incluir a região Mata e estipulando a meta física e

a meta financeira para essa região.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 –, para o exercício 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 estudo objetiva alterar a regionalização, a meta física e a meta

financeira da Ação 1239 – Projetos, construções, ampliações e reformas das

unidades prediais da Rede Fhemig –, do Programa Associado 133 – Obras prediais

na Rede Fhemig. A ação passaria a atender as regiões Central e Mata. Na região

Central não haveria alterações. Na região Mata, a meta física seria de 1 e meta

financeira de R$2.000.000,00.

O proponente pretende criar uma unidade específica dentro do Centro Hospitalar

Psiquiátrico de Barbacena – CHPB – para atender à grande demanda de

dependentes químicos.

O CHPB pertence ao complexo de saúde mental da Rede Fhemig e presta

atendimento psiquiátrico de urgência dia e noite aos usuários do SUS. Atende

também a usuários em crise de abstinência de álcool e drogas em regime de hospital-

dia. Em março deste ano foi inaugurada uma unidade de internação para casos

agudos, com 44 leitos destinados à internação de pacientes em crise.

Sobre o tema, é importante destacar que o uso de drogas lícitas, como o álcool e o

tabaco, e ilícitas é um grande problema de saúde pública em todo o mundo. Além de

provocar vários distúrbios no organismo dos usuários, o consumo dessas substâncias

tem relação direta e indireta com uma série de agravos à saúde, como acidentes de

trânsito, agressões, depressões clínicas e distúrbios de conduta, ao lado de

comportamentos de risco no âmbito sexual e transmissão do HIV pelo uso de drogas

injetáveis.

Assim, consideramos a proposta de ação legislativa em questão pertinente. Como a

sugestão é de alteração da meta financeira, além das emendas ao PPAG, será

necessário também propor emenda na Lei Orçamentária, especificando os recursos a

serem destinados a essa unidade.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008 - 2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado
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de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo

Estado para o exercício de 2011.

Conclusão

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

1.250/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

- Ação: 1239 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS

UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              7     17.000.000,00

Justificativa: A unidade é referência em psiquiatria e dispõe de corpo técnico

específico para atender dependentes químicos.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 2271 - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Ação: Projetos, Construções, Ampliações e Reformas das Unidades Prediais da

Rede Fhemig - Implantação de Unidade Específica Dentro do Centro Hospitalar

Psiquiátrico de Barbacena - Chpb - para Atender à Grande Demanda de

Dependentes Químicos.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$ 500.000,00

Dedução:

UO deduzida: 2271 - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Ação: Projetos, Construções, Ampliações e Reformas das Unidades Prediais da

Rede Fhemig

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$ 500.000,00
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.251/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.251/2010, do Colegiado dos Gestores

Municipais de Assistência Social do Estado de Minas Gerais – Cogemas –, e outros,

solicita alteração da Ação 4236 – Cofinanciamento de serviços para Municípios na

execução de proteção especial – do PPAG 2008-2011, modificando sua finalidade e

suas metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, resultante da aglutinação de várias sugestões que

apresentavam temas semelhantes, sugere alteração na Ação 4236 –

Cofinanciamento de serviços para Municípios na execução de proteção especial –, do

Programa 023 – Implantação do Suas –, com os objetivos de incluir na finalidade da

ação a expressão “com implantação do piso de média complexidade” e de ampliar a

meta financeira da ação para a) investir na estruturação dos Centros de Referência

Especializado de Assistência Social – Creas –, também com aquisição de veículos; b)

ampliar as unidades dos Creas no Estado; c) garantir a implantação do projeto

específico de erradicação do trabalho infantil nos lixões, atendendo às regiões Norte

e Jequitinhonha; d) promover atividades específicas para a população de rua; e)

desenvolver o Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à

Violência Sexual Infanto Juvenil no Território Brasileiro – Pair –; e f) reordenar abrigos

de crianças e adolescentes e de idosos no Estado.

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 –, a
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proteção social especial destina-se a pessoas e grupos que se encontram em

situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos

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 caracteres de proteção e de promoção

social, com ações de média e alta complexidades. A proteção social especial de

média complexidade destina-se às pessoas e aos grupos que tiveram seus direitos

violados, mas mantêm vínculos familiares e comunitários. Ela 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, ofertados nos

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – Creas. 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 combate ao trabalho infantil nos lixões consiste no desenvolvimento de um

programa de acompanhamento de crianças, adolescentes e famílias que sobrevivem

dos resíduos dos lixões, em dez Municípios da Bacia do São Francisco – Itacarambi,

Jaíba, Janaúba, Januária, Manga, Catuti, Matias Cardoso, Monte Azul, Gameleiras e

São Francisco – com elevados índices de pobreza e exclusão social e baixo Índice de

Desenvolvimento Humano – IDH. Por meio dessa intervenção, alternativas têm sido

geradas para aquelas famílias em que a falta de perspectiva de trabalho e geração de

renda faz com que, para sobreviver, crianças e adolescentes sejam expostos a essa

situação. A demanda apresentada se mostra, assim, pertinente.

A população de rua pode ser caracterizada como um grupo populacional

heterogêneo que tem em comum a pobreza, a quebra ou a interrupção dos vínculos

familiares, a vivência de um processo de desfiliação social pela ausência de trabalho

e das proteções socais a ele vinculadas e a ausência de uma moradia convencional,

substituída naturalmente pelo espaço da rua. A obrigatoriedade de inclusão da

atenção a essa população na política de assistência social está prevista, desde 2005,

por força da Lei Federal nº 11.258, de 30/12/2005, que alterou a Lei Orgânica de
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Assistência Social – Loas. Ainda no âmbito federal, foi aprovada, em 2009, a Política

Nacional para Inclusão da População em Situação de Rua, por meio do Decreto nº

7.053, de 23/12/2009, que prevê a responsabilidade do poder público na elaboração e

no financiamento dessa política. Não obstante essa previsão legal, as ações para

esse público ainda são incipientes.

Em Minas Gerais, em outubro de 2010, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social – Sedese – assinou protocolo de intenções com a Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil – CNBB – para a realização de uma pesquisa que vai identificar a

situação da população de rua de 222 Municípios mineiros. A demanda para alocar

recursos para atividades específicas para esse público se mostra, assim, adequada.

Sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, o Pair se

constitui em uma metodologia de articulação de políticas, orientada pela doutrina da

proteção integral da criança e do adolescente, com base nos eixos do Plano Nacional

de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto Juvenil, tendo por finalidade a criação e

o fortalecimento das redes locais por meio de ações integradas de mobilização,

diagnóstico e capacitação, possibilitando, assim, a articulação e a integração dos

serviços e programas. Em Minas, o Pair atende às regiões Jequitinhonha e Mucuri e a

Região Metropolitana de Belo Horizonte. A violência sexual contra crianças e

adolescentes tem se tornado cada vez mais um problema público, exigindo uma

intervenção mais sistemática e articulada dos governos. A alocação de recursos para

esse projeto se mostra, portanto, pertinente.

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 –

, segundo o qual toda criança ou adolescente têm direito de serem criados e

educados no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta,

assegurada as convivências 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, desenvolvendo
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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 às convivências

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,

à Capital, aos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e aos das

Regiões de Montes Claros e Teófilo Otôni. A demanda apresentada é

reconhecidamente legítima e está em consonância com os princípios constantes no

ECA.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, para o exercício de 2011, e

ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011, ampliando meta

financeira, com especificação do objeto do gasto no orçamento, para atender às

demandas especificadas nessa proposta. A implantação do piso de média

complexidade será objeto de requerimento à Sedese. Será, ainda, atendida, na forma

de requerimento, a demanda de atendimento para proteção especial às famílias

moradoras em acampamentos e áreas ocupadas, apresentada na Proposta de Ação

Legislativa nº 1.252.

Conclusão

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

1.251/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e do

requerimento anexos a este parecer.
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Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

- Ação: 4236 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de finalidade:

Para: CONCRETIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL POR MEIO DO

COFINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA EXECUÇÃO DIRETA

OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL), OFERTANDO SERVIÇOS,

PROGRAMAS E PROJETOS QUE POSSIBILITEM 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, SITUAÇÃO DE RUA, MIGRANTE, ENTRE OUTRAS, e famílias que se

encontram em acampamentos e áreas ocupadas, ASSEGURANDO A

MANUTENÇÃO DOS CREAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              6        378.510,00

Central             96      8.794.463,00

Centro Oeste             14        874.483,00

Estadual             24      2.063.717,00

Jequitinhonha / Mucuri              9        830.571,00

Mata             10        427.747,00

Noroeste de Minas              1         15.428,00

Norte de Minas              9        627.651,00

Rio Doce              9        538.181,00

Sul de Minas              9        470.666,00

Triângulo             12      1.089.345,00
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Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor:R$500.000,00

Justificativa: A ampliação da meta financeira da Ação 4236 - Cofinanciamento de

serviços para Municípios na execução de proteção Especial - se faz necessária para

atender às demandas apresentadas, quais sejam: capacitar a população em situação

de rua, entidades e poder público em relação à política pública para a população de

rua; assegurar a continuidade das ações relativas à erradicação do trabalho infantil

nos lixões, ao desenvolvimento do Programa de Ações Integradas e Referenciais de

enfrentamento à violência sexual infantojuvenil - PAIR, ao reordenamento dos abrigos

para atender ao disposto no Plano Estadual de Promoção e Proteção à Convivência

Familiar e Comunitária, e à estruturação e à manutenção dos CREAS.

EMENDA Nº ... PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social

Ação: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na Execução de Proteção

Especial - Erradicação do Trabalho Infantil nos Lixões (R$150.000,00);

- Atividades Específicas para População de Rua (R$100.000,00 );

- Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - Pair (R$150.000,00);

- Reordenamento de Abrigos de Criança e Adolescente, Atendendo ao Plano de

Convivência (R$100.000,00);

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$500.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$500.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.251/2010, apresentada por Selmara Mamede Simões Ferreira, da Promotoria da

Infância e da Juventude Infracional, e outros, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social,

solicitando sejam referenciadas nos Centros de Referência da Assistência Social –

Creas – as famílias que se encontram em acampamentos e em áreas ocupadas, a fim

de garantir a elas o atendimento demandado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.252/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.252/2010, de autoria de Consolação Cifani da

Conceição, do Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas –, e outros, solicita

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 física e financeira.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, resultante da aglutinação de sugestões que tratavam de

temas semelhantes, sugere alterações na Ação 4234 – Cofinanciamento de serviços

e benefícios para Municípios na execução da proteção social básica –, do Programa

023 – Implantação do Suas, com os seguintes objetivos: ampliar a meta financeira da

ação para custeio dos benefícios eventuais; garantir atendimento às famílias que

vivem em acampamentos e em áreas ocupadas; construir novas unidades de Centros
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de Referência de Assistência Social – Cras –; e garantir estruturação dos Cras por

meio de aquisição de móveis e equipamentos.

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

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 técnicas

e 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
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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.

A demanda por cofinaciamento dos benefícios eventuais se fundamenta na PNAS

que, 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 14/12/2007, 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 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. Por esse motivo, entendemos ser necessário incluir na finalidade da

Ação 4234 – Cofinanciamento de serviços e benefícios para Municípios na execução

de proteção básica, o cofinanciamento dos benefícios eventuais.

Sobre a construção e a estruturação de Cras é preciso destacar que, conforme

dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –, o Estado

conta com 816 Cras em funcionamento. Em muitos municípios, esses equipamentos

funcionam em espaços físicos pouco adequados e com estrutura insuficiente,

comprometendo a qualidade dos serviços prestados. Entendemos assim que as
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demandas por construção e melhoria da estruturação dos Cras se mostram

pertinentes, devendo ser atendidas por meio da ampliação de recursos na Ação 4234

– Cofinanciamento de serviços e benefícios para Municípios na execução da proteção

social básica –, e na Ação 1167 – Apoio ao desenvolvimento municipal –, do

Programa 733 – Apoio ao desenvolvimento dos Municípios –, para viabilizar a

construção desses equipamentos sociais. Será ainda encaminhado requerimento a

fim de que se pleiteie ao órgão gestor a implantação dos Cras nos Municípios que o

solicitaram.

Sobre as famílias que se encontram em áreas ocupadas e em acampamentos, é

preciso reconhecê-las como público da política de assistência social, incluindo-as nos

serviços socioassistenciais. Para isso, será solicitado à Sedese, por meio de

requerimento, que seja feito o referenciamento dessas famílias nos Cras.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o exercício de 2011, e

ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011, e de requerimento que

solicite o envio de ofício ao órgão gestor.

Conclusão

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

1.252/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e do

requerimento, anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

Ação: 4234 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Mudança de finalidade:

Para: PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCOS ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO
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AOS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE

SOCIOASSISTENCIAL) DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OFERTANDO

SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS CONTINUADOS QUE

POSSIBILITAM A SOBREVIVÊNCIA, O ACOLHIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A

SOCIALIZAÇÃO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE SOCIAL E FRAGILIDADE DE VÍNCULOS e do cofinanciamento

dos benefícios eventuais.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              2        119.280,00

Central             68      4.530.060,00

Centro Oeste             12        846.960,00

Estadual            125     10.350.000,00

Jequitinhonha/Mucuri             18        892.800,00

Mata             26      1.287.360,00

Noroeste de Minas              2        183.600,00

Norte de Minas             29      1.379.520,00

Rio Doce             16        819.600,00

Sul de Minas             20        838.080,00

Triângulo             10        690.480,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor R$100.000,00

Justificativa: A ampliação da meta física e financeira na ação, com especificação na

LOA, se justifica pelas razões abaixo expostas:

- necessidade de alocar recursos para cofinanaciar municípios para o pagamento

de benefícios eventuais, respeitando o disposto na LOAS e no Decreto nº6.308/07,

que regulamenta os benefícios eventuais, uma vez que os recursos destinados para

essa ação, em 2010, foram suficientes para atender apenas 4 municípios;
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- necessidade de investimento na estruturação dos Cras. Todos os municípios

mineiros conta com pelo menos um Cras, mas muitos ainda se encontram em

situação precária e em imóveis alugados. Há demanda específica para os municípios

de Berilo, Ninheira e Novo Cruzeiro.

- necessidade de investimento em locomoção (veículo) com o fim de viabilizar

visitas domiciliares, especialmente a pessoas com deficiência e idosos.

- necessidade de garantir atendimento às famílias de acampamentos e áreas

ocupadas.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

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 2011 Financeiras 2011

Central              1        341.665,00

Jequitinhonha/Mucuri              2        140.000,00

Norte de Minas              1         70.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor R$210.000,00

Justificativa: O CRAS do Município de Berilo no Distrito de Leliveldia está sendo

usado também como posto de saúde e é insuficiente para atender às demandas do

CRAS.

Necessidade de construção de CRAS nos municípios de Novo Cruzeiro e Ninheira,

devido à precariedade desses equipamentos sociais.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Emenda Orçamentária nº 38

Acréscimo:

UO beneficiada: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social

Ação: Co-Financiamento de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de
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Proteção Básica -

- Estruturação dos Cras - Aquisição de Móveis e Equipamentos (R$100.000,00)

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Emenda Orçamentária nº 50

Acréscimo:

UO beneficidada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Ação: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - - Construção de Equipamento Social

em Berilo (R$70.000,00);

Construção de Equipamento Social em Novo Cruzeiro (R$70.000,00);

Construção de Equipamento Social em Ninheira (R$70.000,00).

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$210.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$210.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.252/2010, apresentada por Consolação Cifani da Conceição, do Conselho Estadual

de Assistência Social – Ceas –, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ofício à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social solicitando

sejam referenciados aos Cras as famílias que se encontram em áreas ocupadas e em

acampamentos, a fim de garantir-lhes atendimento e solicitando ainda a implantação
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de Cras nos Municípios de Itapagipe, Ninheira, Berilo e Novo Cruzeiro, conforme

solicitado na referida proposta. Na oportunidade, informamos que, para atender a

demanda por construção dos Cras, foi proposta emenda ao Programa 733 – Apoio ao

desenvolvimento de municípios.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.258/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.258/2010, de autoria de Valdir Inácio Ferreira,

da Prefeitura Municipal de Araporã, e outros, sugere a alteração das metas física e

financeira da Ação 2036 - Construção ampliação e reforma de prédios escolares -

ensino médio -, que integra o Programa 180 - Melhoria do ensino médio - do PPAG

2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 originou-se da aglutinação de duas

sugestões que incidem sobre a Ação 2036 - Construção, ampliação e reforma de

prédios escolares - ensino médio - do Programa 180 - Melhoria do ensino médio - do

PPAG. O objetivo das sugestões era alterar as metas físicas e financeiras da ação

com vistas a garantir recursos para dotar de prédio próprio a Escola Estadual de

Ensino Médio de Rochedo, nesse Município, e a Escola Estadual Mário Sidney

Franceschi, no Município de Araporã.

Devido ao processo de municipalização do ensino fundamental, iniciado no final da

década de 1990, muitos prédios escolares estaduais passaram a abrigar escolas
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municipais de ensino fundamental. Essa cooperação está prevista na Constituição

Federal, que determina o compartilhamento de responsabilidades entre as redes

municipal e estadual de ensino para a manutenção do ensino fundamental.

Se, por um lado, a cooperação ajudou a expansão do ensino fundamental, por outro

lado muitas escolas estaduais de ensino médio tiveram de conviver com o transtorno

de não contar com espaço físico suficiente para desenvolver suas atividades, o que

prejudicou a qualidade dos serviços prestados.

As comunidades escolares, que experimentam no dia a dia os problemas

enfrentados pelas escolas, têm legitimidade para propor ao poder público a melhoria

das instalações e do atendimento de suas unidades de ensino. Por isso, em nosso

entendimento, a proposta em análise é pertinente, e sugerimos seu acolhimento por

meio de requerimento à Secretaria de Estado de Educação, solicitando a construção

de prédio próprio para a Escola Estadual Mário Sidney Franceschi e para a ampliação

do prédio que hoje abriga a Escola Estadual de Ensino Médio de Rochedo.

Conclusão

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

1.258/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.258/2010, apresentada por Valdir Inácio Ferreira, da Prefeitura Municipal de

Araporã, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à

Secretária de Estado de Educação solicitando a construção de prédio próprio para a

Escola Estadual Mário Sidney Franceschi, situada no Município de Araporã, e a

ampliação do prédio que hoje abriga a Escola Estadual de Ensino Médio de Rochedo,

no Município de mesmo nome.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.263/2010
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.263/2010, de autoria de Luiz Carlos Carvalho

Oliveira, da Central Única dos Trabalhadores – CUT-MG –, sugere a criação de ação

no PPAG 2008-2011, denominada “Apoio à comercialização por meio de feiras de

economia popular solidária”, com a finalidade de 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.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894, de 2010, que dispõe

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

para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, denominada

“Apoio à comercialização por meio de feiras de economia popular solidária”, com a

finalidade de 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.

Esta proposta pretende restaurar a Ação 1042 – Apoio à comercialização por meio

de feiras de economia popular e solidária –, excluída na revisão do Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o exercício de 2011, com a

restituição de suas metas físicas e financeiras.

Cabe destacar que até o quinto bimestre deste ano não foram realizadas feiras

regionais, previstas para acontecer em maio, devido ao limite de tempo imposto pela

legislação eleitoral, haja vista a Resolução Conjunta Segov-AGE nº 002, de 3/5/2010,

que dispõe sobre as condutas vedadas aos agentes públicos, no âmbito da

administração pública direta e indireta do Estado, no período eleitoral do ano de 2010.
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A previsão é que dez feiras de economia solidária ocorram em novembro e dezembro

deste ano. Essa decisão está de acordo com deliberação do Conselho Estadual da

Economia Popular Solidária – Ceeps.

A economia 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 inclusão social.

Esta Casa, reconhecendo a importância desse tema e a necessidade de instituir um

marco legal para regulamentar e promover a produção em pequena escala, pouco

capitalizada e gerida pelos próprios trabalhadores, aprovou a Lei nº 15.028, de

19/1/2004, que institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária

no Estado de Minas Gerais – Pefeps. A ação ora proposta encontra fundamento nas

diretrizes expressas nessa lei.

Pelo exposto, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o exercício de 2011, e

ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.263/2010, na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Ação: .... - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE FEIRAS DE ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: INSTALAR FEIRAS REGIONAIS DE ECONOMIA POPULAR
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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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1         35.000,00

Central              1         35.000,00

Centro Oeste              1         35.000,00

Jequitinhonha/Mucuri              1         35.000,00

Mata              1         35.000,00

Noroeste de Minas              1         35.000,00

Norte de Minas              1         35.000,00

Rio Doce              1         35.000,00

Sul de Minas              1         35.000,00

Triângulo              1         35.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$350.000,00

Justificativa: Esta ação encontra fundamento na Lei nº 15.028, de 2004, que institui

a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária no Estado de Minas

Gerais - PEFEPS.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação: Apoio à Comercialização Por Meio de Feiras de Economia Popular Solidária

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$350.000,00
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Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$350.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.266/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.266/2010, de autoria de Jacqueline Míriam

Maciel Junqueira, do Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de

Minas Gerais – Consea-MG –, encaminha sugestão de alteração da Ação 1140 –

Instalação e manutenção de Centros de Referência em Segurança Alimentar e

Nutricional Sustentável - Cresans – 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 sugere o acréscimo de meta financeira à

Ação 1140, com especificação do gasto na Lei Orçamentária Anual – LOA – para

capacitação de gestores e demais atores na área de segurança alimentar e

nutricional para alimentação escolar. O autor justifica sua proposta em função da

grande necessidade de capacitação de gestores e atores de Segurança Alimentar e

Nutricional – SAN – em atenção à Lei Federal nº 11.947, de 2009, a qual dispõe

sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola

aos alunos da educação básica; altera as Leis nºs 10.880, de 9/6/2004, 11.273, de

6/2/2006, 11.507, de 20/7/2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-
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36, de 24/8/2001, e a Lei nº 8.913, de 12/7/94; e dá outras providências. A referida lei,

entre outras disposições, cria o Programa Nacional de Alimentação Escolar, por meio

do qual as escolas federais, estaduais e municipais deverão investir no mínimo 30%

dos repasses de alimentação escolar na compra de produtos oriundos da agricultura

familiar.

Reconhecendo o mérito da Lei Federal nº 11.947, de 2009, não podemos deixar de

reconhecer a demanda criada para que os segmentos sociais possam incorporar e

exercer com eficácia as atribuições que lhe foram atribuídas. Portanto, somos pelo

acréscimo de R$200.000,00 na meta financeira da Ação 1140, especificando na LOA

que os recursos devem ser empregados na capacitação dos gestores e atores de

SAN.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.266/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nos 4.894/2010 e 4.895/2010

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Ação: 1140 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA

EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        101.000,00

Cancelamento Compensatório:
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Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$100.000,00

Justificativa: é preciso atender à grande demanda de capacitação de gestores e

atores envolvidos na Segurança Alimentar e Nutricional - SAN -, prevista na Lei

Federal nº 11.947, de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar

e dá outras providências.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Ação: Instalação e Manutenção de Centros de Referência em Segurança Alimentar

e Nutricional Sustentável - Cresans - Capacitação de Gestores e Atores de

Segurança Alimentar e Nutricional - San.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.269/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.269/2010, de Jairo Furtado Toledo, do Centro

Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena – CHPB –, pertencente à Fundação Hospitalar

do Estado de Minas Gerais – Fhemig –, e outros, sugere alteração da Ação 4323 –

Estruturação do turismo –, do Programa 016 – Turismo competitivo em Minas Gerais

– 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 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei n.º 4.894/2010, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-
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2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

O Município de Barbacena foi, durante décadas, repositório de pacientes com

doenças mentais. Foi também o epicentro do movimento nacional pela reforma

psiquiátrica, que revolucionou as abordagens clínicas no tratamento da loucura,

buscando a humanização do atendimento e a não exclusão dos doentes do convívio

familiar e social. Esses fatos, além de gerarem diversos impactos para Barbacena,

acabaram por, juntamente com a produção e o cultivo de rosas, se incorporarem ao

imaginário sobre a cidade.

A proposição em análise, a que foram aglutinadas duas sugestões apresentadas

pelo Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, diz respeito à adaptação e à

construção de equipamentos turísticos, culturais e educativos nesse Município,

propiciando condições para que Barbacena possa se constituir em um polo turístico

cultural e de negócios em Minas Gerais.

As sugestões constantes na proposta de ação legislativa em análise pleiteiam as

seguintes intervenções em imóveis pertencentes à Fhemig: reforma e requalificação

do Cemitério Nossa Senhora da Paz, hoje desativado, onde foram sepultados cerca

de 60 mil pacientes psiquiátricos, para construção do Memorial das Rosas, destinado

à visitação e a atividades culturais relacionadas com a história, a memória e a

identidade cultural da cidade, ressaltando-se que não se pretende, com o projeto,

retirar os jazigos existentes, mas estabelecer diálogo com o uso anterior do espaço;

criação de espaço específico, nas instalações do CHPB, para atividades educativas

relacionadas com o cultivo e a valorização das rosas, importante referência cultural

de Barbacena; adaptação de um pavilhão do CHPB para abrigar um centro de

convenções dotado de infraestrutura adequada para eventos de médio porte – a

proposta menciona um auditório com cerca de mil lugares, bem como três salas com

cerca de 200 lugares –, o que poderia suprir importante lacuna existente na região,

que carece de local para realização de eventos de negócios, científicos e culturais.
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É importante ressaltar, por conseguinte, a dimensão simbólica da proposta

legislativa em análise, que busca dar outro sentido a uma história permeada pela

estigmatização da loucura, transformando espaços associados à exclusão em lugares

de memória, convívio social e visitação pública. Além disso, busca dotar Barbacena,

bem como os Municípios do entorno, de instalações apropriadas para a realização de

eventos e de turismo de negócios, importantes meios para dinamizar a economia da

região. Assim, entendemos que proposta em tela é uma relevante contribuição para

Barbacena e região e somos pelo seu acolhimento.

Fruto da proposta legislativa em análise, a emenda anexa a este parecer tem por

objeto a Ação 4323 – Estruturação do turismo – do PPAG e modifica as metas fisicas

e financeiras dessa ação. A emenda incorpora também a sugestão constante na

Proposta de Ação Legislativa 1.365/2010, que visa a alterar a finalidade da

mencionada ação para fortalecer a atuação do Estado no apoio aos Municípios para a

estruturação e regionalização do turismo em Minas Gerais. As sugestões da Proposta

de Ação Legislativa 1.365 e 1.269 foram incluídas em uma única emenda em razão

de incidirem sobre uma mesma ação e de tratarem de matéria semelhante – o apoio

do Estado aos Municípios em ações de regionalização do turismo.

As sugestões contidas na proposta de ação legislativa em análise serão acolhidas

na forma de requerimento à Secretaria de Estado de Turismo e de emendas ao

Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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

1.269/2010 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e

requerimento anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI N° 4.894/2010

Programa: 016 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS
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- Ação: 4323 - ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO

Mudança de finalidade:

Para: ARTICULAR E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DE

INFRAESTRUTURA BÁSICA, PROVER INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E AÇÕES

CORRELATAS, especialmente na implantação de projetos de sinalização turística de

atrativos nas áreas urbana e rural, roteirização turística e instalação de postos de

informação turística, PARA EXPANSÃO DA ATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO

TURÍSTICO REGIONAL.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              2     15.825.000,00

Noroeste de Minas              7        179.375,00

Norte de Minas              9        230.625,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$1.200.000,00

Justificativa: O aumento de uma meta física na região central e o acréscimo de

R$100.000,00, na mesma região, têm por objetivo propiciar a adequação de

infraestrutura do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - CHPB - para que se

possa instalar centro de convenções e espaço para divulgação das diferentes

espécies de rosas. Além disso, no antigo cemitério, também pertencente ao CHPB,

pretende-se criar o "Memorial das Rosas", reunindo dois elementos simbólicos da

cidade: rosas e loucura. A mudança da finalidade da ação, por sua vez, visa fortalecer

a atuação do Estado no apoio aos Municípios para a regionalização do turismo em

Minas Gerais.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI N° 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1411 - Secretaria de Estado de Turismo

Ação: Estruturação do Turismo - Realização de Projeto de Integração de

Equipamentos Turísticos e Culturais a Serem Construídos/Adaptados em Barbacena,
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Compreendendo:

R$500 mil para o Centro de Convenções - Espaço Multiuso no Centro Hospitalar

Psiquiátrico de Barbacena/Fhemig;

R$200 mil para Transformação de Espaço em Área de Lazer, Educação Ambiental

e Cultivo de Plantas, Flores e Rosas, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena;

R$500 mil para Adequação do Antigo Cemitério Onde Foram Sepultados Mais de

60 Mil Pacientes para Implementação do Memorial das Rosas.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$1.200.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$1.200.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.269/2010, apresentada por Jairo Furtado Toledo, do Centro Hospitalar Psiquiátrico

de Barbacena – CHPB –, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Turismo, solicitando empenho para a

implantação do Centro de Convenções, Memorial das Rosas e Centro de Ação

Educativa de Barbacena, nos termos do texto anexo a este requerimento.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

Centro de Convenções, Memorial das Rosas e Centro de Ação Educativa de

Barbacena

(Sugestões Constantes na Proposta de Ação Legislativa nº 1.269/2010)

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.269/2010, de Jairo Furtado Toledo, do Centro

Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena – CHPB –, pertencente à Fundação Hospitalar

do Estado de Minas Gerais – Fhemig –, foi apresentada em audiência pública

realizada pela Comissão de Participação Popular no dia 5/11/2010, em São João

Nepomuceno, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto



____________________________________________________________________________
1435

de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2008-2011 para o exercício de 2011.

Acolhida pela Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, a proposta diz respeito à adaptação e à construção de

equipamentos turísticos, culturais e educativos naquele Município, propiciando

condições para que Barbacena possa se constituir em um polo turístico cultural e de

negócios em Minas Gerais.

São pleiteadas as seguintes intervenções em imóveis pertencentes à Fhemig:

reforma e requalificação do Cemitério Nossa Senhora da Paz, hoje desativado, onde

foram sepultados cerca de 60 mil pacientes psiquiátricos, para construção do

Memorial das Rosas, destinado à visitação e atividades culturais relacionadas com a

história, a memória e a identidade cultural da cidade, ressaltando-se que não se

pretende, com o projeto, retirar os jazigos existentes, mas estabelecer diálogo com o

uso anterior do espaço; criação de espaço específico, nas instalações do CHPB, para

atividades educativas relacionadas com o cultivo e a valorização das rosas,

importante referência cultural de Barbacena; adaptação de um pavilhão do CHPB

para abrigar um centro de convenções dotado de infraestrutura adequada para

eventos de médio porte – a proposta menciona um auditório com cerca de mil

lugares, bem como três salas com cerca de 200 lugares –, o que poderia suprir

importante lacuna existente na região, que carece de local para realização de eventos

de negócios, científicos e culturais.

Para tornar exequíveis as medidas pleiteadas, sugeriu-se a realização de estudos

para integração das intervenções em um único projeto. A viabilização desses estudos

foi possível com o acréscimo de novas metas à Ação 4323 – Estruturação do turismo

– do Programa 016 – Turismo competitivo em Minas Gerais – do PPAG 2008-2011.

Dessa forma, foram consignados acréscimos de meta física na região central e

R$1.200.000,00 de meta financeira, totalizando R$15.825.000,00 de recursos

financeiros destinados à referida região. Ressalte-se que a lei do orçamento anual

também prevê a utilização dos recursos mencionados na forma proposta.

O Município de Barbacena foi, durante décadas, repositório de pacientes com

doenças mentais. Foi também o epicentro do movimento nacional pela reforma
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psiquiátrica, que revolucionou as abordagens clínicas no tratamento da loucura, que

buscou a humanização do atendimento e a não exclusão dos doentes do convívio

familiar e social.

É importante ressaltar a dimensão simbólica da proposta de ação legislativa

aprovada, que tem o objetivo de dar outro sentido a uma história permeada pela

estigmatização da loucura, transformando espaços associados à exclusão em lugares

de memória, convívio social e visitação pública. Outro objetivo meritório da proposta é

dotar Barbacena, bem como os Municípios do entorno, de instalações apropriadas

para a realização de eventos e de turismo de negócios, importantes meios para

dinamizar a economia da região.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.272/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.272/2010, de autoria de Péricles Antônio Mattar

de Oliveira, da Fundação Israel Pinheiro, sugere a criação de ação no PPAG 2008-

2011, denominada “Regularização fundiária”, no Programa Estruturador RMBH, com

a finalidade de implementar planos de regularização fundiária por meio da concessão

de títulos.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta legislativa em questão visa restaurar, por meio da criação de nova ação,

a Ação 1193 – Integração do planejamento metropolitano -, a cargo da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, que foi excluída no

projeto de revisão do PPAG para o exercício de 2011, em tramitação nesta Casa. A
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finalidade dessa ação é a elaboração de planos de regularização fundiária para

Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - e a condução, em

conjunto com a agência, da elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento

Integrado - PDDI.

Conforme foi apresentado pelo representante da Sedru na audiência pública

realizada em Belo Horizonte, os planos de regularização fundiária para os Municípios

de Mateus Leme, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Jaboticatubas, Baldim, Matozinhos,

Capim Branco, São José da Lapa, Esmeraldas, Florestal e Juatuba já foram

elaborados, e o PDDI está previsto para ser entregue no início de dezembro deste

ano. Portanto, a Ação 1193 foi excluída da revisão do PPAG para o exercício de 2011

por já ter sido executada.

Não há, no projeto de revisão em tramitação, ações específicas de regularização

fundiária para Municípios da RMBH. Assim, parece-nos que o Estado não planejou

conferir apoio financeiro a esses Municípios no que concerne à execução dos planos

de regularização fundiária, mas tão somente à sua elaboração.

É preciso dizer que a concessão dos títulos é etapa final do processo de

regularização, que prevê, ainda, a aprovação dos planos pelos Municípios, a

execução de projetos de infraestrutura – tais como pavimentação de ruas, instalação

de iluminação pública e outros - bem como remoção das famílias em situação de

risco. Pode-se sustentar, assim, que a execução do projeto seria competência dos

Municípios, e não do Estado, que participou apenas conferindo apoio técnico, com a

elaboração dos planos.

Entretanto, entendemos que o Estado pode continuar participando da execução do

processo, conferindo, na etapa final - concessão dos títulos -, apoio técnico aos

Municípios que já estão com os planos de regularização fundiária finalizados ou em

fase de finalização.

Em face do exposto, somos por acolher a proposta de ação legislativa em análise, a

fim de restaurar a Ação 1193 com seu nome original - Integração do Planejamento

Metropolitano - Sedru -, ampliando, contudo, a finalidade estabelecida previamente no

PPAG revisão exercício de 2010 a fim de incluir, nesta, a expressão: “apoiar

tecnicamente os Municípios no processo de regularização fundiária”. Entendemos,
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todavia, que devem ser alterados as metas física e financeira, o produto e a unidade

de medida sugeridos pelo proponente na antedita audiência pública.

Com essas considerações, opinamos pela aprovação da proposta em análise por

meio de emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.272/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 047 - RMBH

Ação: .... - Integração do Planejamento Metropolitano - Sedru

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: Finalizar a elaboração de Planos de Regularização Fundiária para os

Municípios da RMBH. Conduzir, em conjunto com a Agência, a elaboração do Plano

Diretor de Desenvolvimento Integrado, respondendo pela sua gestão. Apoiar

tecnicamente os Municípios no processo de regularização fundiária.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO.

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 18 10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Valor (R$): 10.000,00

Justificativa: Dar continuidade às ações de regularização fundiária para fins de

titulação com vistas à inclusão social e dinamização econômica.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana

Ação: Integração do Planejamento Metropolitano - Sedru

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 10.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 10.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.285/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.285/2010, de autoria de Eduardo Antônio

Arantes do Nascimento, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado

de Minas Gerais – Fetaemg – e outros, sugere a 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outra proposta foi aglutinada por tratar de tema
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semelhante, apresenta dois objetivos relacionados ao fortalecimento do benefício

conhecido como Bolsa Verde. O primeiro é destinar recursos ordinários para a

execução do benefício e garantir que o Instituto Estadual de Florestal - IEF - e a

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -

Emater - atuem na operacionalização de seu mecanismo de funcionamento. O

segundo é priorizar a conservação de nascentes e matas ciliares na concessão do

incentivo.

O Bolsa Verde é um incentivo financeiro concedido aos proprietários e posseiros

mineiros com o objetivo de apoiar a conservação da cobertura vegetal nativa no

Estado, especialmente focado nas áreas necessárias à proteção das formações

ciliares, à recarga de aquíferos e à proteção da biodiversidade e de ecossistemas

especialmente sensíveis. Trata-se de um mecanismo de pagamento por serviços

ambientais aos proprietários e posseiros que já preservam ou que se comprometem a

recuperar a vegetação de origem nativa em suas propriedades ou posses.

Esse benefício foi instituído pela Lei nº 17.727, de 2008, após longos debates entre

parlamentares, produtores rurais, associações ambientalistas e sociedade civil. No

ano seguinte, foi regulamentado pelo Decreto nº 45.113, de 2009.

Segundo sua lei de criação, o Bolsa Verde tem como fontes financeiras 10% do

orçamento anual do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -, 50% do

valor arrecadado com a cobrança de multa administrativa por infração à Lei nº

14.309, de 2002, recursos ordinários do tesouro estadual consignados na Lei

Orçamentária Anual, entre outras.

Contudo, a proposta apresentada pelo Poder Executivo na revisão do PPAG 2008-

2001 destina ao Bolsa Verde apenas o valor relativo ao Fhidro, tendo inclusive

eliminando a Ação 1062 – Incorporação dos instrumentos de pagamento de serviços

ambientais - Bolsa Verde -, que existia sob responsabilidade orçamentária da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e

continha os recursos dessas outras fontes.

Diante do exposto, e tendo em vista a importância desse benefício para a proteção

ambiental do Estado e para a conscientização ambiental dos produtores rurais
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mineiros, opinamos pela restauração da referida Ação 1062. No que se refere à

proposta aglutinada voltada para a proteção de nascentes e formações ciliares,

acreditamos que ela já esteja contemplada nos objetivos do incentivo, devendo ser

fortalecida também com a restauração citada.

Desse modo, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 -, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.285/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010,

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

Ação: .... - INCORPORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO DE

SERVIÇOS AMBIENTAIS - BOLSA VERDE

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade: INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA

VEGETAL NATIVA ATRAVÉS DE ADOÇÃO DE MECANISMOS ECONÔMICOS

Produto: RECURSO DESEMBOLSADO

Unidade de medida: PERCENTUAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 70        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor R$100.000,00

Justificativa: A restauração desta ação visa atender ao disposto na Lei nº 17.727,

de 2008, que instituiu o incentivo financeiro, denominado Bolsa Verde, a proprietários

e posseiros rurais e definiu como suas fontes financeiras 10% do orçamento anual do

Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -, 50% do valor arrecadado com a

cobrança de multa administrativa por infração à Lei nº 14.309, de 2002, recursos

ordinários do tesouro estadual consignados na Lei Orçamentária Anual, entre outras.

Na proposta de revisão do PPAG 2008-2011, só estavam previstos recursos para o

Bolsa Verde provenientes do Fhidro.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 2101 - Instituto Estadual de Florestas

Ação: Incorporação dos instrumentos de pagamento de serviços ambientais - Bolsa

Verde

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.286/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.286/2010, de autoria da Sra. Nilvânia Luiz

Guimarães Barbosa, da Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa, e outros, sugere

alteração da Ação 1214 - Ampliação e reestruturação de espaços esportivos e de

atividades físicas, - do Programa 027 - Minas olímpica -, 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

Fruto da aglutinação de sugestões apresentadas nas audiências regionais de

revisão do PPAG para o exercício de 2011, a proposta de ação legislativa em análise

tem por objetivo alterar as metas físicas e financeiras da Ação 1214 - Ampliação e

reestruturação de espaços esportivos e de atividades físicas -, do Programa 027 -

Minas Olímpica.

As sugestões apresentadas pelos proponentes foram: alteração das metas físicas e

financeiras para os mesmos valores do exercício de 2010, inclusão da região do

Jequitinhonha-Mucuri à ação e modificação das metas financeiras das regiões da

Zona da Mata e do Sul de Minas, de modo a garantir nesta última a construção de um

espaço de práticas esportivas e de lazer.

Os dados apresentados pelo Poder Executivo, por meio do Sistema de Informações

Gerenciais e de Planejamento - Sigplan -, referentes ao exercício de 2010,

demonstram que a execução da Ação 1214, até o mês de outubro de 2010, atingiu o

percentual de 23,48% em relação ao programado na Lei Orçamentária Anual - LOA.

A previsão de recursos para o ano de 2011 é substancialmente menor que para o ano

de 2010, daí a necessidade de acréscimo de recursos, o que justifica a necessidade

de emenda ao PPAG e à LOA, observando a proporcionalidade dos recursos

previstos na revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011

para o exercício de 2011.

Como as demais sugestões propõem ações pontuais nas regiões citadas,

sugerimos seu acolhimento e encaminhamos requerimento à Secretária de Estado de

Esportes e da Juventude - Seej - solicitando a construção de espaço para a prática de

atividades físicas no Bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora.
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Desse modo, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011, e por meio de requerimento à Seej.

Conclusão

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

1.286/2010 na forma do requerimento e das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e

4.895/2010 anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

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 2011 Financeiras 2011

Central 2        404.900,00

Jequitinhonha/Mucuri 1         50.000,00

Mata 2        252.450,00

Sul de Minas 2        252.450,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$150.000,00

Justificativa: a emenda em questão destina recursos para a construção de novos

espaços esportivos nas regiões da Zona da Mata, Sul de Minas e Jequtinhonha-

Mucuri. Com a oferta desses espaços, a população dos locais citados gozará de mais

alternativas para a prática da atividades físicas e o desenvolvimento de hábitos de
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vida mais saudáveis.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Ação: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades Físicas -

Construção de um Centro Poliesportivo no Bairro Santa Cecília, de Juiz de Fora.

(R$50.000,00)

Construção de Vestiário e Melhorias no Campo de Futebol do Distrito de Santa Cruz,

em Monte Belo (R$50.000,00)

Melhorias nos Campos de Futebol no Povoado do Cansanção e nas Comunidades

Rurais do Cafundó e Lagoa da Manga em Virgem da Lapa (R$50.000,00)

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$150.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$150.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.286/2010, apresentada pela Sra. Nilvânia Luiz Guimarães Barbosa, da Prefeitura

Municipal de Virgem da Lapa; pela Sra. Maria Alice da Silva, da Frente de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente; e pelo Sr. Carlos Roberto Santana, da

Associação de Moradores do Bairro Santa Cecília, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Esportes e da Juventude

solicitando construção de espaço para práticas de atividades físicas e de lazer no

Bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.288/2010

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.288/2010, de autoria do Sr. Edílson Correa de

Moura, do Instituto Respiração, sugere criação de ação no PPAG 2008-2011

denominada “Construção de fábrica de medicamentos para tratamento e controle de

asma e doença pulmonar obstrutiva crônica”, no Programa 159 – Desenvolvimento,

produção e entrega de medicamentos e imunobiológicos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 8, 9 e 10/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 no Programa 159 – Desenvolvimento,

produção e entrega de medicamentos e imunobiológicos – , do PPAG 2008-2011, a

fim de construir e manter fábrica de medicamentos voltados para os programas de

asma e doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC – do Sistema Único de Saúde

de Minas Gerais.

A asma e a DPOC são doenças com alta incidência na população. Enquanto a

primeira prevalece entre as crianças, a segunda incide sobre os adultos,

principalmente a partir dos 50 anos. O caráter crônico de ambas faz com que seu

manejo medicamentoso seja prolongado, iniciando-se com o diagnóstico e podendo

durar até o fim da vida. Assim, as duas doenças são causas de sofrimento humano e

de prejuízos financeiros tanto para os doentes e seus familiares quanto para o

governo.

Na justificativa da proposta, o autor, médico pneumologista, ponderou que a asma é

a terceira causa de internações no SUS, atingindo gastos de cerca de R$100 milhões

por ano. Além disso, aproximadamente seis pessoas morrem por essa doença a cada

dia no Brasil por falta de tratamento adequado e por causa do difícil acesso aos
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medicamentos. Por sua vez, a DPOC é a quarta causa de adoecimento e mortalidade

no mundo, e o custo mensal de aquisição dos medicamentos, mesmo para os casos

moderados da doença, é elevado.

Tendo em vista o índice elevado de morbimortalidade das doenças em questão e o

seu alto custo de tratamento, tanto para os pacientes quanto para o SUS,

consideramos que a proposta é oportuna, uma vez que a fabricação dos

medicamentos destinados a promover a qualidade de vida dos pacientes pela

Fundação Ezequiel Dias – Funed – poderia garantir o acesso adequado a esses

medicamentos pela população. Contudo, acreditamos ser necessário estudo prévio à

construção da referida fábrica, a fim de verificar a sua viabilidade, razão pela qual

sugerimos a criação de ação com essa finalidade no Programa 159, já mencionado.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011, para fins de estudos de viabilidade de implantação

da citada fábrica.

Conclusão

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

1.288/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE

MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLÓGICOS

Ação: - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO

E CONTROLE DE ASMA E DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - DPOC

Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Finalidade: Elaboração de estudo sobre a viabilidade de implantação de fábrica de
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medicamentos para tratamento e controle de asma e doença pulmonar obstrutiva

crônica - DPOC.

Produto: PROJETO/ESTUDO REALIZADO

Unidade de medida: PROJETO / ESTUDO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$10.000,00

Justificativa: Estudos de prevalência indicam que 10 a 20% da população tem asma

e 15% tem doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC. A asma é a terceira causa de

internação no SUS, atingindo gastos de cerca de R$100 milhões por ano no Brasil.

Além disso, seis pessoas morrem de asma a cada dia no Brasil por falta de

tratamento adequado e difícil acesso aos medicamentos.

Por sua vez, a DPOC é a quarta causa de adoecimento e mortalidade no mundo e o

custo mensal para adquirir os medicamentos é de aproximadamente R$60 reais por

mês para os casos moderados da doença.

Assim, uma vez que toda a produção mundial de medicamentos para as referidas

doenças estão concentradas em grandes indústrias - o que tem elevado muito o

preço final para os pacientes -, sua produção pela Fundação Ezequiel Dias poderá

garantir o acesso e o uso correto desses medicamentos a mais de 10 milhões de

pessoas.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 2261 - Fundação Ezequiel Dias

Ação: Construção de Fábrica de Medicamentos para Tratamento e Controle de

Asma e DPOC

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$10.000,00
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Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor:R$10.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.290/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.290/2010, de autoria do Sr. Francisco Mourão

Vasconcelos, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda –, encaminha

sugestão de 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

Visando promover o equilíbrio entre a sustentabilidade das atividades econômicas e

a proteção dos remanescentes florestais e campestres, a Lei Florestal mineira, Lei n°

14.309, de 2002, foi alterada em 2009, após longa discussão entre parlamentares,

setor produtivo, entidades ambientalistas e sociedade civil. As principais modificações

empreendidas foram: a transferência da responsabilidade pela execução de políticas

públicas de florestas plantadas com fins econômicos da Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – para a Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –; a limitação do consumo de carvão
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vegetal de mata nativa; o estabelecimento de cronograma de plantio de florestas,

obrigatório para os grandes consumidores; a alteração das regras para o pagamento

da reposição florestal; e a autorização para monitoramento eletrônico do transporte

de carvão vegetal.

No que se refere especificamente a esse monitoramento eletrônico, cumpre

enfatizar sua importância para a efetiva proteção dos remanescentes vegetacionais

nativos mineiros e da biodiversidade que essas áreas suportam. No entanto, o

controle do transporte do carvão vegetal baseado apenas nas notas fiscais não tem

sido eficaz o suficiente para evitar o desmate ilegal de áreas de vegetação nativa, em

função da falsificação de notas e de outras práticas ilícitas. Já com o monitoramento

eletrônico, os caminhões transportadores terão seus trajetos e pontos de

carregamento e descarregamento fiscalizados, de modo que as notas fiscais

apresentadas sejam confrontadas com os dados do monitoramento, o que dificultaria

a ação criminosa. Assim, poder-se-á garantir que a produção de carvão vegetal no

Estado advenha de áreas devidamente licenciadas, não constituindo ameaça aos

biomas mineiros.

Contudo, nos últimos anos, a ação do PPAG relativa a esse instrumento, Ação 4054

– Monitoramento eletrônico do transporte do carvão vegetal –, tem sido

repetidamente excluída por proposta do Poder Executivo, que alega não poder

executá-la em função da falta de regulamentação da norma, e reintroduzida por

emendas populares, no âmbito do Poder Legislativo. Nesse contexto se situa a

proposta de ação legislativa ora em análise: trata-se do pleito popular pela

restauração da ação nunca cumprida.

Desse modo, assim como na revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de

2010, destacamos a imperiosa necessidade de se realizar o monitoramento eletrônico

do carvão vegetal. Assim, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio

de emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011, e do encaminhamento de requerimento à Semad
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solicitando agilidade na regulamentação do art. 43 da Lei nº 14.309, de 2002.

Conclusão

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

1.290/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894/2010 e 4.895/2010

e do requerimento anexos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

Ação: 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, DO

MONITORAMENTO E DO CONTROLE DA PRODUÇÃO E CONSUMO DO CARVÃO

VEGETAL.

Produto: VEÍCULO MONITORADO

Unidade de medida: VEÍCULO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            100        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$100.000,00

Justificativa: A restauração dessa ação objetiva acelerar a implementação do

monitoramento eletrônico do transporte do carvão vegetal, que constitui um

mecanismo fundamental para o controle e a fiscalização da cadeia de produção,

distribuição e consumo desse produto de origem florestal, evitando, assim, o desmate

clandestino das áreas de mata nativa no Estado.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 2101 - Instituto Estadual de Florestas

Ação: Monitoramento Eletrônico do Transporte do Carvão Vegetal

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo a pedido da Associação Mineira de

Defesa do Ambiente – Amda –, apresentado por meio da Proposta de Ação

Legislativa nº 1.290/2010, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável solicitando a regulamentação do art. 43 da Lei nº 14.309, de 2002, que

dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, visando

à execução do monitoramento eletrônico do transporte de carvão vegetal em Minas

Gerais.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.293/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.293/2010, de autoria da Sra. Maria Alice da

Silva, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas

Gerais, e outros, sugere alteração da Ação 1215 – Criação e consolidação de polos

de desenvolvimento do esporte – do PPAG-2008-2011, modificando as metas físicas

e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de
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Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 questão tem por objetivo alterar as metas

financeiras e físicas da Ação 1215 – Criação e consolidação de polos de

desenvolvimento do esporte –, do Programa 027 – Minas olímpica –, para 500 atletas

e R$800.000,00, respectivamente, igualando-as às metas propostas no exercício de

2010.

A execução financeira da Ação 1215 até o mês de outubro foi de R$729.947,17, o

que representa 91,24% do valor previsto. Por sua vez, 2.080 atletas foram

beneficiados com recursos da ação, 4% a mais que o previsto inicialmente. Diante

desse quadro, parece-nos pertinente acolher a proposta em questão. No entanto,

sugerimos que os valores a serem acrescidos nas metas físicas e financeiras da ação

sejam direcionados às regiões do Rio Doce, Jequitinhonha/Mucuri e Noroeste de

Minas, não incluídas na proposta original.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.293/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.
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André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: 1215 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE POLOS DE DESENVOLVIMENTO

DO ESPORTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             38         29.000,00

Central            337        135.888,00

Centro Oeste            100         47.465,00

Jequitinhonha/Mucuri            200         20.000,00

Mata            183         90.436,00

Noroeste de Minas            100         10.000,00

Norte de Minas             51         23.500,00

Rio Doce            200         20.000,00

Sul de Minas            580        269.644,00

Triângulo            211        104.067,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$50.000,00

Justificativa: a execução financeira da Ação 1215 até o mês de outubro foi de

R$729.947,17, o que representa 91,24% do valor previsto. Por sua vez, 2.080 atletas

foram beneficiados com recursos da ação, 4% a mais que o previsto inicialmente.

Diante desse quadro, sugerimos a inclusão das que regiões do Rio Doce,

Jequitinhonha/Mucuri e Noroeste de Minas, para que os atletas dessas regiões

também gozem dos benefícios previstos na Ação 1215.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude
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Ação: Criação e Consolidação de Polos de Desenvolvimento do Esporte

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$50.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$50.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.295/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.295/2010, de autoria da Sra. Elvira Mirian

Veloso de Mello Cosendey, do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e

Proteção ao Adolescente - Fectipa -, sugere alteração da Ação 4123 - Bolsa-Atleta -,

do Programa 149 - Incentivo ao desporto -, do PPAG-2008-2011, modificando as

suas metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 tem por objetivo aumentar as metas

físicas e financeiras da Ação 4123 - Bolsa-Atleta -, do Programa 149 - Incentivo ao

desporto. Criada pela Lei nº 17.803, de 15/10/2008, a Ação Bolsa-Atleta é um

importante mecanismo de apoio a atletas de diversas modalidades desportivas.

Até o exercício de 2010, o apoio a atletas era objeto da Ação 4270 - Promoção do

desporto de rendimento -, que integrava o programa citado. No entanto, essa ação,

mesmo tendo execução próxima a 100%, foi excluída para o exercício de 2011, e os
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valores constantes na Ação 4123 são irrisórios, não permitindo que seus objetivos

sejam alcançados.

O Programa Bolsa-Atleta também existe no governo federal. Os valores dos

benefícios do programa federal foram recentemente alterados por meio da Medida

Provisória nº 502, de 20/9/2010. No entanto, mesmo havendo oferta do programa em

nível federal, o Estado não pode se isentar da responsabilidade de garantir recursos

para o apoio a atletas mineiros, que muitas vezes o representam em competições

esportivas.

Somos favoráveis, portanto, ao acolhimento da proposta em análise por meio de

requerimento à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, solicitando a

garantia de recursos para a execução do Programa Bolsa-Atleta estadual.

Conclusão

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

1.295/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.295/2010, apresentada pela Sra. Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey, do Fórum

Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente - Fectipa -,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado

de Esportes e da Juventude, solicitando garantia de recursos para a adequada

execução do programa Bolsa-Atleta estadual.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.298/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.298/2010, de autoria da Sra. Maria Alice da

Silva, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas
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Gerais, sugere a criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada “Apoio à

estruturação dos conselhos municipais e tutelares dos direitos da criança e do

adolescente”, com o objetivo de apoiar a estruturação dos conselhos e possibilitar um

melhor desempenho de suas atribuições.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 à

estruturação dos conselhos municipais e tutelares dos direitos da criança e do

adolescente”, com a finalidade de conceder apoio técnico e financeiro aos conselhos

municipais dos direitos da criança e do adolescente e aos conselhos tutelares.

O objetivo desta proposta é restaurar a Ação 2005, apresentada no PPAG 2008-

2011 para o exercício de 2010. Essa ação foi excluída da proposta de revisão do

PPAG 2008-2011, exercício 2011, sob o argumento de que o apoio aos conselhos

tutelares estaria previsto na Ação 4696 – Apoio aos municípios e entidades nos

serviços de atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

Apesar da baixa execução física em 2010, os recursos financeiros destinados à

Ação 2005 foram utilizados em sua totalidade. Como o escopo da Ação 4696 é

amplo, há o risco de prejuízo aos conselhos tutelares, que podem ter suas demandas

preteridas em favor de outras entidades. Além disso, a concentração de recursos em

apenas uma ação pode dificultar o controle e o acompanhamento das atividades

direcionadas ao apoio dos conselhos municipais e tutelares.

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
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adolescente apresentaram demandas que não foram devidamente atendidas pelo

poder público municipal, como a disponibilização de veículo para o atendimento de

denúncias em áreas urbanas e rurais de difícil acesso, o fornecimento de

equipamentos de informática que permitam o acesso ao Sistema de Informação para

a Infância e Adolescência – Sipia – e a manutenção de equipe técnica de suporte e

capacitação aos conselheiros, entre outras. Essas carências, em nosso

entendimento, comprometem a gestão da política dos direitos da criança e do

adolescente e, por essa razão, a cooperação do Estado, por meio de recursos

destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA –, com os conselhos

tutelares e os conselhos municipais torna-se imprescindível.

Em razão da importância das atividades desses conselhos para a promoção e a

defesa dos direitos da criança e do adolescente, entendemos que a restauração da

Ação 2005 é oportuna.

Opinamos, portanto, pela aprovação da proposta em análise por meio de emendas

ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o exercício de 2011, e ao Projeto de

Lei nº 4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.298/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - Apoio à estruturação dos conselhos municipais e tutelares dos direitos

da criança e do adolescente

Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Finalidade: Apoiar a estruturação dos conselhos, possibilitando melhor desempenho
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de suas atribuições.

Produto: Conselhos fortalecidos

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            105        600.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$600.000,00

Justificativa: Apoiar a estruturação dos conselhos tutelares e dos conselhos de

direitos da criança e do adolescente de modo a fortalecer a rede de proteção à

criança e adolescente em todos os Municípios do Estado e não apenas naqueles que

apresentam altos índice de exploração sexual . A maioria dos Municípios tem

conselhos tutelares e conselhos de direitos, mas muitos ainda funcionam em

condições de extrema precariedade.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 4091 - Fundo para a Infância e a Adolescência

Ação: Apoio à Estruturação dos Conselhos Municipais e Tutelares dos Direitos da

Criança e do Adolescente.

Aquisição de veículo para o Conselho Tutelar do Município de Ponto dos Valentes

(R$50.000,00);

Aquisição de veículo para o Conselho Tutelar do Município de Francisco Badaró

(R$50.000,00)

Aquisição de veículo para o Conselho Tutelar do Município de Ninheira

(R$50.000,00)

Aquisição de veículo para o Conselho Tutelar do Município de Novo Cruzeiro

(R$50.000,00)

Aquisição de veículo para o Conselho Tutelar do Município de Virgem da Lapa

(R$50.000,00)
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Aquisição de veículo para o Conselho Tutelar do Município de Pedra Azul

(R$50.000,00)

Aquisição de veículo para o Conselho Tutelar do Município de Novo Oriente de

Minas (R$50.000,00)

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$600.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$600.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.299/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.299/2010, de autoria de Maria Alice da Silva,

da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais,

sugere a criação de ação no PPAG 2008/2011, denominada Capacitação Continuada

dos Operadores da Política de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente -

Escola de Conselhos, com a finalidade de capacitação de conselheiros e outros

atores do sistema de garantias dos direitos.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8 de novembro de 2010, em Belo Horizonte, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2008-2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 de Ação Legislativa em análise é restaurar a Ação 4494 –

Capacitação Continuada dos Operadores do Sistema de Garantias dos Direitos -

Escola de Conselhos – do Programa 266 – Gestão da Política da Criança e do
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Adolescente.

Ao excluir a ação em questão para o exercício de 2011, o Poder Executivo alegou

que as ações de apoio a conselhos tutelares seriam contempladas na Ação 4696 –

Apoio ao Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento aos Direitos da

Criança e do Adolescente – do Programa 266.

Apesar da baixa execução física em 2010, os recursos financeiros destinados à

Ação 4494 foram utilizados em sua totalidade. Como o escopo da Ação 4696 é

amplo, há risco de prejuízo aos conselhos tutelares, que podem ter suas demandas

preteridas a favor de outras entidades. Além disso, a concentração de recursos em

apenas uma ação pode comprometer a realização de ações de capacitação

continuada e o controle e fiscalização do uso dos recursos.

Ressalta-se ainda a importância do conteúdo dessa demanda. A capacitação dos

conselhos tutelares faz parte das ações do Estado desde 2003. Em 2010, o governo

do Estado, por meio de parceria da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

– Sedese – com a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –, com a Frente

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e com o Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente – Cedca –, instituiu a Escola de Conselhos

Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente, a fim de atender à demanda por

capacitação continuada dos conselheiros, especialmente dos conselhos tutelares que

são eleitos a cada três anos. Espera-se, com essa ação, fortalecer os conselhos

tutelares e os conselhos direitos e potencializar as políticas voltadas para proteção da

criança e do adolescente no Estado.

Por essas razões, sugerimos a restauração da ação 4494.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.299/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - 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 2011 Financeiras 2011

Estadual            900        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor R$100.000,00

Justificativa: Os conselheiros são eleitos a cada três anos, bem como os do

CMDCAS - precisam de capacitação continuada, para estarem aptos para suas

atribuições.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação: Capacitação Continuada dos Operadores da Política de Garantia dos Direitos

da Criança e do Adolescente - Escola de Conselhos

Objeto do gasto: Genérico



____________________________________________________________________________
1463

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.307/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.307/2010, de autoria de Jerônimo Romualdo

Batista Filho, da Câmara Municipal de Tupaciguara, e outros, encaminha proposta de

alteração da Ação 4141 - Desenvolvimento do Modal Aeroviário do PPAG-2008-2011,

que modifica a regionalização e redistribui as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

O transporte aeroviário tem diversas características importantes, como a agilidade e

a rapidez, o que o torna adequado tanto para o transporte de passageiros como para

o transporte de cargas de valor, como produtos farmacêuticos e eletrônicos, ou ainda

de cargas que precisam de regimes logísticos diferenciados, como vegetais frescos.

Em um Estado com grande extensão territorial, como é o caso de Minas Gerais, essa

modalidade de transporte assume importante papel na integração entre as diversas

regiões. Reconhecendo essas particularidades, o governo estadual tem investido na

construção, reforma e ampliação de aeroportos em todo o Estado.

A proposta em análise, que solicita o asfaltamento e a ampliação do Aeroporto de

Tupaciguara, está alinhada com a política de valorização do transporte aéreo. Além
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disso, a região do Triângulo tem registrado elevado crescimento econômico nos

últimos anos e demanda novas obras de forma a sustentar seu desenvolvimento. A

proposta, ao aumentar a capilaridade da rede de cidades no Estado, contribui para o

desenvolvimento não só do Triângulo, mas também das demais regiões de Minas.

Entretanto, por se tratar de ações que envolvem projetos de engenharia, entendemos

que se deve analisar, primeiramente, a viabilidade técnica e financeira de cada

projeto.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimento de estudo de viabilidade à Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas.

Conclusão

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

1.307/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.307/2010, apresentada pela Câmara Municipal de Tupaciguara na audiência pública

de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ofício à Secretária de Estado de Transportes e

Obras Públicas solicitando a elaboração de um estudo de viabilidade técnica sobre o

asfaltamento e a ampliação do Aeroporto de Tupaciguara.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.314/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.314/2010, de autoria de Jair Heitor Duarte, da

Prefeitura Municipal de Frutal, e outros, encaminha proposta de alteração da Ação

4458 - Ações Urbanísticas Pontuais do PPAG 2008-2011, modificando a
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regionalização e redistribuindo as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 outras foram aglutinadas por tratarem de tema

semelhante, tem por objetivo a realização de obras de infraestrutura em cidades do

Triângulo. As intervenções contempladas são as seguintes: asfaltamento e

recapeamento de ruas no Município de Frutal; término da Praça da Bíblia em

Araporã; abertura e asfaltamento da Rua Lindolfo Vieira Torres, entre o distrito

industrial e o Bairro Andorinhas, em Tupaciguara; construção de trevo para acesso ao

centro da cidade de Itapagipe; pavimentação de 30 mil metros de vias internas do

câmpus Frutal da Uemg; implantação e pavimentação da avenida de acesso ao

referido câmpus da Uemg, até o aeroporto de Frutal; duplicação da Av. Prof. Mário

Palmeira, que dá acesso ao referido câmpus da Uemg.

A região do Triângulo tem se desenvolvido em ritmo acelerado nos últimos anos, e

a expansão da atividade econômica já registrada demanda o aperfeiçoamento da

infraestrutura existente, ao determinar seu uso de maneira mais intensa. Além disso,

para a manutenção do crescimento econômico é importante a realização de obras

que deem suporte às atividades produtivas.

Nesse contexto, as cidades da região, sendo importantes locais de produção e

circulação econômica, devem receber atenção quanto às suas demandas por

infraestrutura. Por isso, seria proveitoso o acolhimento da proposta. Entretanto, por se

tratar de ações que envolvem projetos de engenharia, entendemos que se deve

analisar, primeiramente, a viabilidade técnica e financeira de cada projeto.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise na
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forma de requerimento de estudos de viabilidade à Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas – Setop.

Conclusão

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

1.314/2010 na forma na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.314/2010, apresentada pela Câmara Municipal de Tupaciguara, pelas Prefeituras

Municipais de Araporã, Frutal e Itapagipe e pela Fundação Educacional de Ensino

Superior de Frutal na audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011 para o

exercício 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício a

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop -, solicitando a

elaboração de um estudo de viabilidade técnica sobre o asfaltamento e recapeamento

de ruas no Município de Frutal, o término da Praça da Bíblia em Araporã, a abertura e

o asfaltamento da Rua Lindolfo Vieira Torres, entre o distrito industrial e o Bairro

Andorinhas, em Tupaciguara, a construção de trevo para acesso ao centro da cidade

de Itapagipe, a pavimentação de 30 mil metros de vias internas do câmpus Frutal da

Uemg, a implantação e pavimentação da avenida de acesso ao referido câmpus da

Uemg até o aeroporto de Frutal e a duplicação da Av. Prof. Mario Palmeira, que dá

acesso ao referido câmpus da Uemg, no âmbito do Programa Minas Avança.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.318/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.318/2010, de autoria de Janice Pereira de

Araújo Carvalho, do Fórum Estadual Lixo e Cidadania, encaminha proposta de

alteração da Ação 1067 –Implantação de sistemas e gestão compartilhada da
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destinação final e tratamento de resíduos sólidos urbanos – do PPAG 2008-2011,

modificando sua finalidade.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 sugere a alteração da finalidade da Ação

1067. No exercício de 2010, a finalidade da referida ação era “apoiar as

administrações municipais na implementação de medidas tecnicamente adequadas

para disposição final de resíduos urbanos”, sendo o produto mensurado em obras

executadas. Na atual revisão do PPAG para o exercício de 2011, essa finalidade foi

acrescida da seguinte frase: “Contratar consultoria para elaboração do processo de

parceria público privada para estudo de concessão de serviços de destinação final de

resíduos no âmbito dos Municípios de Minas Gerais”.

Em sua justificação, o proponente alega que a finalidade original da ação se refere

à efetiva implantação e ao acompanhamento de sistemas de disposição final de

resíduos sólidos urbanos, e não à contratação de estudos para concessão desses

serviços, como dispõe a proposta de revisão elaborada pelo Poder Executivo.

A demanda merece ser acatada, haja vista que recebeu aval do próprio Presidente

da Fundação Estadual de Meio Ambiente, gestora do programa, presente na

audiência pública do PPAG em Belo Horizonte. Com base na discussão, ganhou

apoio a sugestão de se retirar o foco da finalidade na contratação de consultoria para

elaboração do processo de parceria público-privada e para estudos de concessão de

serviços de destinação final de resíduos. Portanto, recomendamos seja alterada a

finalidade da Ação 1067, excluindo o texto acrescentado nesta revisão, de forma a

permanecer estritamente o texto de 2010.
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Outrossim, a Proposta de Ação Legislativa nº 1.458/2010 solicita apoio para a

instalação de usina de reciclagem de lixo no Município de Itapagipe, para a conclusão

do aterro sanitário do Município de Frutal e para a construção de galpão de

separação de lixo e de aterro sanitário no Município de Itaobim, o que entendemos

poderá ser atendido com alterações na regionalização e nas metas físicas e

financeiras da mesma Ação 1067.

Tendo em vista que ambas as propostas se referem a modificações na referida

Ação 1067, optamos por acolher as sugestões relativas à Proposta de Ação

Legislativa nº 1.458/2010 nas mesmas emendas elaboradas para o atendimento da

proposta ora sob comento.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.318/2010 na forma das emendas ao Projeto de Lei nos 4.894/2010 e 4.895/2010

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação: 1067 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA

DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Mudança de finalidade:

Para: Apoiar as administrações municipais na implementação de medidas

tecnicamente adequadas para disposição final de resíduos urbanos.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Estadual              2         20.000,00

Jequitinhonha / Mucuri              1        300.000,00

Triângulo              1        800.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor R$1.100.000,00

Justificativa: Regionalizar a ação para permitir a implantação de sistemas e gestão

compartilhada da destinação final e tratamento de resíduos sólidos urbanos em

localidades onde esses sistemas ainda não existem.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana

Ação: Implantação de Sistemas e Gestão Compartilhada da Destinação Final e

Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos - Construção de Uma Usina de Reciclagem

na Região do Triângulo (R$800.000,00)

Construção de Galpão de Reciclagem e Aterro Sanitário na Região do

Jequitinhonha/Mucuri (R$300.000,00)

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$1.100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$1.100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.323/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.323/2010, de autoria de Janice Pereira de

Araújo Carvalho, do Fórum Estadual Lixo e Cidadania, encaminha sugestão de

criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada “Apoio às cooperativas e



____________________________________________________________________________
1470

associações de catadores de materiais recicláveis”, com a finalidade de 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.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 solicita a reinclusão da Ação 4492 – Apoio às

cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis –, com o objetivo de

promover a sustentabilidade das associações de catadores de materiais recicláveis.

A ação foi excluída na proposta de revisão do PPAG para o exercício de 2011, sob

a alegação de que o objeto da ação – a celebração de convênio para auxiliar as

cooperativas e associações de catadores em sua inserção na gestão municipal

integrada de resíduos – já teria sido executado.

Note-se, porém, que as associações de catadores de materiais recicláveis prestam

um serviço ambiental e econômico por reduzirem o material que iria para os lixões, de

modo que o apoio por parte do Estado em função desses serviços não deve se

encerrar; ao contrário, deve ocorrer em caráter continuado. Cabe ressaltar que o

gestor do programa que abarca essa ação apoiou essa proposta de reinclusão e

afirmou ser a ação importante para os objetivos do programa.

Importante ressaltar, também, que o apoio às cooperativas e associações de

catadores de materiais recicláveis é uma demanda crescente da sociedade. Além da

sugestão de reinclusão da Ação 4492 ora em análise, esse fato se reforça pela

apresentação de duas propostas que tratam do mesmo tema no âmbito do

Parlamento Jovem de Minas 2010.
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O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente pela

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG –, voltado para

estudantes do ensino médio e que tem como meta a formação política e o exercício

de participação no Parlamento. No ano de 2010 as discussões do Parlamento Jovem

tiveram como objeto os resíduos sólidos. Após o debate em grupos temáticos, a

plenária final, composta por 114 estudantes de todo o Estado, aprovou 18 propostas

que, por sua vez, se transformaram em 15 Propostas de Ação Legislativa. As

propostas apresentadas no âmbito do projeto e que são afins à proposta em tela são

as seguintes: Proposta de Ação Legislativa nº 1.230/2010, que sugere a extensão da

coleta seletiva para todo o Estado, cadastrando e estimulando a organização de

catadores de materiais recicláveis em cooperativas e associações, com o objetivo de

capacitar esses profissionais, gerando empregos e aumentando a renda; Proposta de

Ação Legislativa nº 1.231/2010, que sugere o incentivo do poder público à criação de

cooperativas para a gestão do óleo de cozinha e sobras de alimentos.

Diante do exposto e da reincidência da sugestão de apoio por parte do poder

público às cooperativas e associações, consideramos adequado que a ação seja

restaurada com as mesmas metas físicas e financeiras da execução de 2010.

Consideramos ainda que, com a restauração proposta, as Propostas de Ação

Legislativa nos 1.230/2010 e 1.231/2010 se encontrariam parcialmente atendidas.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.323/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nos 4.894/2010 e 4.895/2010

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

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 2011 Financeiras 2011

Estadual             50        200.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$200.000,00

Justificativa: A gestão integrada dos resíduos sólidos, em especial no que se refere

à coleta seletiva, deve passar, necessariamente, pelo apoio às cooperativas e

associações de materiais recicláveis.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 2091 - Fundação Estadual do Meio Ambiente

Ação: Apoio às Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais Recicláveis

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$200.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$200.000,00
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.324/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.324/2010, de autoria da Sra. Sandra Mara

Albuquerque Bossio, do Centro pela Mobilização Nacional, sugere a criação de ação

no Programa 021 – Gestão integrada de ações e informações de defesa social – do

PPAG 2008-2011, para promover a informatização dos prontuários dos deficientes

físicos condutores de veículos adaptados, com previsão de metas física e financeira.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 escopo a criação, no Programa 021 – Gestão

integrada de ações e informações de defesa social – do PPAG 2008-2011, de ação

com o objetivo de informatizar os prontuários dos deficientes físicos condutores de

veículos adaptados, à qual foi aglutinada proposta semelhante, de informatização dos

prontuários médicos dos usuários do Hospital da Polícia Civil.

As medidas almejadas pelas propostas em análise têm por objetivo o

aperfeiçoamento da burocracia estadual, especificamente de procedimentos que

transcorrem na Polícia Civil. Tem razão a proponente ao pretender assegurar meios

para a informatização dos prontuários assinalados, pois a existência do prontuário

eletrônico confere agilidade e segurança aos procedimentos citados, seja a

habilitação e controle de veículos adaptados para deficientes físicos, seja o

atendimento médico no Hospital da Polícia Civil.

Saliente-se, todavia, que, em que pese o mérito da proposta, entendemos que deve

ser acolhida na forma de apresentação de requerimentos de pedido de providências
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ao Chefe do Detran-MG e à Chefia da Polícia Civil.

Conclusão

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

1.324/2010 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.324/2010, apresentada pela Sra. Sandra Mara Albuquerque Bossio, do Centro pela

Mobilização Nacional, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício

ao Chefe do Detran-MG solicitando a informatização dos prontuários dos deficientes

físicos condutores de veículos adaptados.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.324/2010, apresentada pela Sra. Sandra Mara Albuquerque Bossio, do Centro pela

Mobilização Nacional, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício

ao Chefe da Polícia Civil solicitando a informatização dos prontuários médicos dos

usuários do Hospital da Polícia Civil.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.326/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.326/2010, de autoria de Janice Pereira de

Araújo Carvalho, do Fórum Estadual Lixo e Cidadania, encaminha sugestão de

alteração da Ação 1072 –Implantação da coleta seletiva, reaproveitamento e

reciclagem – do PPAG 2008-2011, modificando as metas físicas e financeiras.
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A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 pretende alterar metas físicas e financeiras

da Ação 1072 – Implantação da coleta seletiva, reaproveitamento e reciclagem. Em

sua justificativa, o autor ressalta que os Municípios precisam dos recursos para

apoiarem as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Os catadores de material reciclado, em que pese à sua marginalização social,

contribuem para a redução da exploração de recursos naturais e para a redução do

descarte de resíduos sólidos. Portanto, prestam um serviço econômico e ambiental a

toda a sociedade. Todavia, há custos inerentes às atividades de reciclagem, tais

como consertos de prensas, gastos com luz, água e manutenção em geral.

Importante ressaltar que o apoio aos Municípios na tarefa de implantar programas

de coleta seletiva e promover a inclusão produtiva dos catadores de materiais

recicláveis é uma demanda crescente da sociedade. Além da sugestão de aumento

das metas previstas para a Ação 4492 ora em análise, esse fato se reforça pela

apresentação de uma proposta que trata do mesmo tema no âmbito do Parlamento

Jovem de Minas 2010.

O Parlamento Jovem de Minas é um projeto desenvolvido anualmente pela

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG –, voltado para

estudantes do ensino médio e que tem como meta a formação política e o exercício

de participação no Parlamento. No ano de 2010, as discussões do Parlamento Jovem

tiveram como objeto os resíduos sólidos. Após o debate em grupos temáticos, a

plenária final, composta por 114 estudantes de todo o Estado, aprovou 18 propostas

que, por sua vez, se transformaram em 15 propostas de ação legislativa. As proposta
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apresentada no âmbito do projeto e que é afim à proposta em tela é a Proposta de

Ação Legislativa nº 1.230/2010, que sugere a extensão da coleta seletiva para todo o

Estado.

Diante do exposto, e da reincidência da sugestão de apoio à implantação de coleta

seletiva, reaproveitamento e reciclagem, julgamos necessário rever as metas físicas e

financeiras da referida Ação 1072, de modo a contribuir com a melhoria da

infraestrutura e dos equipamentos das usinas de reciclagem. Consideramos, ainda,

que com o aumento proposto das metas físicas e financeiras, a Proposta de Ação

Legislativa no 1.230/2010 se encontraria parcialmente atendida.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.326/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nos 4.894/2010 e 4.895/2010,

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA ... Nº AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

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 2011 Financeiras 2011

Estadual             20        300.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Valor: R$100.000,00

Justificativa: Incrementar os recursos para que os Municípios apoiem as

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis no aspecto de

infraestrutura dos galpões de classificação e reciclagem.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 2091 - Fundação Estadual do Meio Ambiente

Ação: Implantação da Coleta Seletiva, Reaproveitamento e Reciclagem

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.330/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.330/2010, de Mezaque da Silva de Jesus, do

Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais, e outros, sugere alteração da ação

4169 – Apoio ao artesanato – do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 8, 9 e 10/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, resultante da aglutinação de três sugestões que abordavam

temas semelhantes, visa a alterar as metas físicas e financeiras da Ação 4169 –
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Apoio ao artesanato – do PPAG 2008-2011, bem como redistribuir a sua

regionalização, com a finalidade de fomentar o artesanato como fonte de renda dos

povos indígenas, que ainda não possuem estratégias de organização e

comercialização.

O artesanato, além de ser uma significativa expressão da arte popular brasileira,

garante o sustento de muitas famílias e comunidades, atuando contra o desemprego

e contribuindo como fator de coesão e paz social. Além de fazer parte do folclore, dos

costumes e das tradições de cada região, desenvolve-se em locais mais propícios à

aquisição de matéria-prima, como barro, sementes, fibras vegetais e plumas. Seus

exemplares são encontrados em feiras e mercados em todo o País, constituindo-se

um importante produto comercial e turístico.

O artesanato também tem função utilitária para o lar e para a comunidade. Nas

comunidades indígenas, de forma especial, ele contribui para a preservação de suas

origens e para a divulgação de sua arte e cultura. Ademais, como fonte sustentável

de renda que perpassa gerações, o artesanato oferece aos índios melhores

condições de vida.

Assim, entendemos que a proposta em tela é oportuna, pois tem como propósito

fomentar o artesanato nas comunidades indígenas do Estado, precipuamente nas

regiões onde essas reservas estão concentradas. Sugerimos, portanto, alteração da

finalidade da Ação 4169 – Apoio ao artesanato –, para incluir o incentivo ao

artesanato indígena no escopo dessa ação. Adicionalmente, opinamos pela

redistribuição da regionalização dessa ação, incluindo as regiões Mata e Rio Doce,

com destinação de recursos financeiros para essas áreas, e a ampliação das metas

financeiras da região do Jequitinhonha/Mucuri.

Com vistas a promover as alterações descritas, somos pelo acolhimento da

proposta em análise por meio de emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011. Sugerimos, ainda, o envio de requerimento solicitando que seja enviado
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ofício à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas

Gerais – Emater-MG – informando sobre acréscimo de recursos financeiros para

incentivar o artesanato indígena no Estado, em especial nas regiões da Mata, do

Jequitinhonha/Mucuri e do Rio Doce.

Conclusão

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

1.330/2010 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e de

requerimento, anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: 4169 - APOIO AO ARTESANATO

Mudança de finalidade:

Para: DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÕES E

COMUNIDADES INDÍGENAS QUE TRABALHAM COM ARTESANATO, VISANDO A

INCREMENTAR A PRODUÇÃO E A RENDA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha/Mucuri             90         21.200,00

Mata             80         20.000,00

Norte de Minas             80         21.400,00

Rio Doce             80         20.000,00

Triângulo             70         17.400,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$50.000,00

Justificativa: Alteração da finalidade da ação, ampliação das metas físicas e

financeiras e inclusão das regiões Mata e Rio Doce com vistas a fomentar o
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artesanato como fonte de renda dos povos indígenas.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficiada: 3041 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais

Ação: Apoio ao Artesanato

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$50.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR

Valor: R$50.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.330/2010, apresenta por Mezaque da Silva de Jesus, do Conselho dos Povos

Indígenas de Minas Gerais, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais – Emater-MG – informando sobre acréscimo de recursos

financeiros para fomentar o artesanato indígena no Estado, em especial nas regiões

da Mata, do Jequitinhonha/Mucuri e do Rio Doce, conforme previsão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.337/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.337/2010, de Daniel Marinho de Miranda, da

Associação dos Municípios do Baixo Vale do Rio Grande, sugere a alteração das

metas financeiras do programa 030 – Novos Padrões de Gestão e Atendimento da
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Educação Básica do PPAG 2008-2011, do modo a assegurar recursos para a

construção e reforma de quadras poliesportivas em escolas estaduais no Triângulo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 que sejam alteradas as metas financeiras 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 –, que integram o Programa 030 – Novos padrões de

gestão e atendimento da educação básica, com o objetivo de garantir recursos para a

construção e reforma de quadras poliesportivas em escolas situadas no Triângulo.

O objetivo da alteração das metas financeiras constantes na proposta são legítimos.

A construção de quadras poliesportivas nas escolas é medida necessária para a

promoção do esporte educacional, que contribui para a formação integral do aluno,

por isso somos pelo acolhimento da proposta.

Ressalte-se que as alterações ao PPAG propostas neste parecer atendem

concomitantemente às Propostas de Ação Legislativa nº 1361 e 1409, haja vista que

ambas também incidem sobre as Ações 1024 e 1109.

Em resumo, para atender às Propostas de Ação Legislativa nº 1337e 1409,

sugerimos a alteração das finalidades e das metas financeiras das Ações 1024 e

1109, que compõem o Programa 030 do PPAG. Quanto à Proposta de Ação

Legislativa 1361, somos pelo seu acolhimento na forma de requerimento dirigido à

Secretaria de Estado de Educação, solicitando que sejam tomadas as providências

necessárias para a melhoria da infraestrutura da Escola Estadual João Ferreira de

Freitas, situada no município de Ibirité.
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Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise por meio de

requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Educação e de emendas ao Projeto

de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.337/2010 na forma de requerimento e de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e

4.895/2010, anexadas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.361/2010, apresentada por João Cesario dos Santos Neto, da Escola Estadual João

Ferreira de Freitas, e outros, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à

Secretária de Estado de Educação requerimento para que sejam realizadas melhorias

na infraestrutura e compra de equipamentos, em especial bebedouros e fogão

industrial, para a Escola Estadual João Ferreira de Freitas, situada no Município de

Ibirité.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.894/2010

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
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as rurais e dos sistemas prisional e socioeducativo, implantando padrões básicos de

rede física, mobiliário, equipamentos e recursos didáticos e pedagógicos, dotando as

escolas de refeitórios e instalações sanitárias, cozinhas, quadras poliesportivas e

bibliotecas adequadas e realizando as adaptações necessárias à promoção da

acessibilidade dos alunos com deficiência, a partir de demandas definidas pelos

colegiados escolares.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 39      3.871.880,00

Central 166     16.532.820,00

Centro Oeste 17      3.218.714,00

Jequitinhonha/Mucuri 42      6.115.672,00

Mata 60      8.214.666,00

Noroeste de Minas 38      3.583.028,00

Norte de Minas 98     11.432.682,00

Rio Doce 63     11.067.104,00

Sul de Minas 73      8.800.412,00

Triângulo 54      4.353.022,00

Justificativa: Garantir às escolas dos sistema prisional e socioeducativoos mesmos

padrões de atendimento e gestão das outras escolas da rede estadual.

Construção de quadras poliesportivas em escolas estaduais situadas na região do

Triângulo.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.894/2010

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 as

rurais e as dos sistemas prisional e socioeducativo, implantando padrões básicos de
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rede física, mobiliário, equipamentos, e recursos didáticos e pedagógicos, dotando as

escolas de refeitório e instalações sanitárias, cozinhas, quadras poliesportivas e

bibliotecas adequadas, e realizando as adaptações físicas necessárias à promoção

da acessibilidade dos alunos com deficiência, a partir de demandas definidas pelos

colegiados escolares.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 18      2.490.724,00

Central 218     16.031.454,00

Centro Oeste 39      6.128.522,00

Jequitinhonha/Mucuri 40      5.679.674,00

Mata 27      4.528.114,00

Noroeste de Minas 11      2.597.924,00

Norte de Minas 43      6.158.116,00

Rio Doce 91     14.652.723,00

Sul de Minas 101     14.510.832,00

Triângulo 62      9.411.917,00

Justificativa: Garantir às escolas dos sistema prisional e socioeducativos mesmos

padrões de atendimento e gestão das outras escolas da rede estadual.

Construção de quadras poliesportivas em escolas estaduais situadas na região do

Triângulo e melhorias da infraestrura de escola situada na região Central.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.895/2010

Emenda Orçamentária nº 95

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Melhoria da Infraestrutura Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares -

Ensino Fundamental

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$190.000,00

Dedução:
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UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$190.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.895/2010

Emenda Orçamentária nº 93

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Melhoria da Infraestrutura Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares -

Ensino Médio - Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas Estaduais

Situadas no Triãngulo Mineiro.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$190.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$190.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.338/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.338/2010, de autoria da Sra. Aline Pacheco

Silva, do Instituto de Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e

Cidadania, sugere alteração da finalidade da Ação 4279 - Consolidação do modelo de

gestão prisional -, do PPAG 2008-2011, para incluir a realização de diagnóstico sobre

o trabalho oferecido ao custodiado nas unidades prisionais.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 tem por escopo acrescentar à Ação 4279 - Consolidação do

modelo de gestão prisional -, prevista no PPAG, a realização de diagnóstico acerca

das oportunidades de trabalho oferecidas ao custodiado nas unidades prisionais. A

ação mencionada já prevê o monitoramento de ações e indicadores de desempenho

nos diversos estabelecimentos do sistema prisional, a realização de auditorias de

qualidade e o desenvolvimento e implantação do sistema de informações

penitenciárias – Infopen.

Trata-se de proposta coerente com a ação a ser modificada, já que o

acompanhamento da oferta e das condições de trabalho do preso nas unidades

prisionais, bem como seu resultado para a reinserção social do apenado, são

elementos importantes para que o modelo de gestão prisional adotado no Estado se

consolide. Com efeito, um dos principais problemas enfrentados no âmbito da política

penitenciária é a situação do egresso associada à possibilidade de reincidência.

Observe-se que, apesar de as leis de execução penal nacional e estadual disporem

sobre o trabalho do preso, tal previsão carece de programas governamentais

consistentes para se concretizar. A proposta em análise vem, dessa forma, ao

encontro dos objetivos da execução penal estabelecidos na legislação, que trata do

trabalho do condenado como “dever social e condição de dignidade humana”, com

finalidade educativa e produtiva (art. 28 da Lei Federal nº 7.210, de 1984). Apesar

disso, dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que apenas 19% dos

sentenciados brasileiros estão trabalhando, o que tem levado a iniciativas como o

projeto Começar de Novo, instituído por esse órgão por meio da Resolução nº 96, de

27/10/2009, com adesão do Estado de Minas Gerais em 2010.

Acompanhar, mediante diagnósticos e avaliações, os meios oferecidos pelo sistema

prisional para o trabalho do preso e seus resultados, objeto da proposta em análise, é

medida importante que deve ser acolhida na forma de apresentação de requerimento

com pedido de providências à Secretaria de Defesa Social.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.338/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.338/2010, apresentada pela Sra. Aline Pacheco Silva, do Instituto de Promoção,

Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de

providências para a realização de diagnóstico acerca das oportunidades de trabalho

oferecidas ao custodiado nas unidades prisionais.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.339/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.339/2010, de autoria de Miriam Ester Soares,

da Comissão da Produção Orgânica em Minas Gerais, encaminha sugestão de

alteração do Programa 059 - Convivência com a seca e inclusão produtiva -, do

PPAG 2008-2011, modificando seu objetivo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 restaurar o texto do objetivo do

Programa 059 - Convivência com a seca e inclusão produtiva - conforme constava no



____________________________________________________________________________
1488

exercício de 2010 do PPAG 2008-2011. Na revisão do PPAG ocorrida em 2009, para

o exercício de 2010, uma emenda de origem popular havia incluído, no referido texto,

referência ao modo de produção agroecológico-orgânico. Todavia, esse acréscimo foi

suprimido na proposta do Poder Executivo de revisão do PPAG para o exercício de

2011.

A Lei Federal nº 10.831, de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá

outras providências, em seu art. 1º, define como sistema orgânico de produção

agropecuária “todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a

otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito

à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade

econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da

dependência de energia não renovável, empregando, sempre que possível, métodos

culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a

eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes,

em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento,

distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente”.

Além de fortalecerem as comunidades rurais, os sistemas orgânicos de produção

agropecuária conferem uma melhor qualidade de vida à sociedade de um modo

amplo, já que se pautam pela restrição à utilização de insumos químicos, protegendo

produtores e consumidores do contato com substâncias tóxicas. Além disso, o

produto orgânico apresenta maior valor agregado, tornando-se economicamente

vantajoso para o produtor rural e para a economia mineira.

Não obstante, as políticas públicas do PPAG dedicam muito pouca atenção ao

segmento produtivo orgânico. Por esse motivo, representantes desse segmento

expressaram sua preocupação, durante as audiências do PPAG, quanto à iniciativa

do Poder Executivo de retirar as pequenas menções que foram acrescentadas no

PPAG 2010 por emenda popular.

Tendo em vista os benefícios desse sistema de produção, cabe atender a esse

pleito por meio da modificação do objetivo do Programa 059 para a forma constante

no PPAG-2008-2011, exercício de 2010, a saber:

Prover alternativas para a convivência com a seca e as bases para o
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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 e acesso a mercados, com vistas à melhoria da

qualidade de vida do povo de Minas Gerais. (grifo nosso)

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Conclusão

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

1.339/2010 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 anexa.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Wander Borges - Ademir Lucas.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa 059 - Convivência com a seca e inclusão produtiva

Mudança de objetivo:

Para: 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 e acesso a mercados, com vistas à melhoria da

qualidade de vida do povo de Minas Gerais.

Justificação: Apoiar o desenvolvimento da agricultura orgânica no Estado.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.341/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.341/2010, de autoria do Sr.de Rodrigo Ribas,

encaminha sugestão de criação de ação no PPAG 2008-2011 denominada

“Elaboração de plano de manejo das Unidades de Conservação Estaduais”, com a

finalidade de dotar todas as unidades de conservação do Estado de plano de manejo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de
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Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 pleiteia a criação da Ação “Elaboração de Plano de Manejo

das Unidades de Conservação Estaduais” com vistas a dotar todas unidades de

conservação – UCs – mineiras do referido instrumento de gestão.

Unidades de conservação são espaços territoriais e seus recursos ambientais,

incluindo as águas, com características naturais relevantes, legalmente instituídos

pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. A

Lei Federal nº 9.985, de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de

Conservação da Natureza, e dispôs que para cada UC deve ser elaborado um plano

de manejo – documento técnico que estabelece o zoneamento da unidade e as

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais – num

prazo de cinco anos contados da data de sua criação. O plano de manejo deve

abranger a área da UC, sua zona de amortecimento e corredores ecológicos e versar

sobre medidas voltadas para sua integração à vida econômica e social das

comunidades vizinhas.

Minas Gerais possui hoje mais de 300 UCs, e apenas uma pequena parte delas

possui plano de manejo, o que limita em muito a efetiva proteção ambiental estadual.

Embora meritória a proposta, temos que no âmbito do PPAG já existem duas ações

que comportam a destinação de recursos para a elaboração de planos de manejo de

UCs. São elas: Ação 4060 – Fortalecimento da gestão das unidades de conservação,

com a finalidade de implantar, estruturar e gerir unidades de conservação existentes

visando preservar os recursos ambientais das áreas protegidas, incentivando o

turismo ecológico e o uso múltiplo sustentável; Ação 1059 – Efetivação do uso público
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de unidades de conservação, que tem por finalidade estruturar unidades de

conservação para o uso público, buscando integração entre as comunidades do

entorno, instituições de ensino e pesquisa e ecoturismo. Nesse caso podem ser

destinados valores para a elaboração de planos de manejo de UCs já existentes e

que não os possuem.

Por outro lado, notamos que, mesmo com a previsão de recursos no Orçamento

estadual para a elaboração de planos de manejo, grande parte das UCs do Estado

ainda não possuem plano elaborado.

Dessa forma, opinamos pela expedição de requerimento ao Secretário de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável solicitando seja dada especial

atenção à elaboração dos planos de manejo, tendo em vista o grande número de UCs

estaduais que ainda não contam com seu plano elaborado.

Conclusão

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

1.341/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.341/2010, apresentada por Rodrigo Ribas, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável solicitando seja dada especial atenção à elaboração

dos planos de manejo das unidades de conservação – UCs – estaduais, tendo em

vista o grande número de UCs mineiras já criadas e que ainda não contam com um

plano de manejo elaborado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.343/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.343/2010, de autoria do Sr. Daniel Marinho de

Miranda, da Associação dos Municípios do Baixo Vale do Rio Grande, e outros,

sugere alteração da Ação 4191 – Atendimento aos Municípios –, que integra o

Programa 233 – Cooperação Estado e Município na área educacional –, do PPAG

2008-2011, visando a construir e reformar quadras poliesportivas em escolas

municipais do Triângulo Mineiro.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 originou-se da aglutinação de três sugestões que incidem

sobre o Programa 233 – Cooperação Estado e Município na área educacional –, do

PPAG. As sugestões aglutinadas têm os seguintes objetivos: alterar as metas

financeiras da Ação 4191 – Atendimento aos Municípios –, para garantir recursos

para reforma e construção de quadras poliesportivas nas escolas municipais da

região do Triângulo; garantir recursos para cobertura do pátio da Escola Municipal

Professora Diva, situada no Município de Virgem da Lapa; tornar estadual a Escola

Técnica Municipal José Inácio Ferreira, situada no Município de Araporã.

Segundo os preceitos estabelecidos no art. 211 da Carta Magna e as diretrizes da

educação definidas pela Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, é dever dos Estados

garantir a oferta do ensino fundamental, em colaboração com os Municípios. Assim,

entendemos que, em princípio, a proposta em questão é pertinente.

Os objetivos da alteração das metas financeiras constantes na proposta são

legítimos. A construção de quadras poliesportivas nas escolas é medida necessária

para a promoção do esporte educacional, que contribui para a formação integral do

aluno. A cobertura do pátio escolar da escola de Virgem da Lapa, por sua vez,
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garantiria a possibilidade de uso desse espaço, seja em dias de chuva, seja em dias

de forte calor, tão recorrentes no Norte do Estado.

Quanto à sugestão de tornar estadual a Escola Técnica Municipal José Inácio

Ferreira, do Município de Araporã, não nos parece que a matéria seja pertinente ao

PPAG. A estadualização de escolas decorre de um ato administrativo do Poder

Executivo, a ser editado após análise técnica da Secretaria de Estado de Educação e

da Superintendência de Ensino Médio e Profissionalizante.

Todavia, a estadualização da escola de ensino técnico poderia ensejar a ampliação

e melhoria da infraestrutura da escola em questão, por isso somos favoráveis ao

acolhimento da proposta na forma de requerimento dirigido à Secretaria de Estado de

Educação solicitando que a referida escola seja encampada pelo Estado.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.343/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e do

requerimento anexados a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA

EDUCACIONAL

Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Mudança de finalidade:

Para: Disponibilizar recursos humanos, materiais e financeiros aos Municípios,

visando à melhoria dos padrões de qualidade do ensino no Estado.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100     25.280.000,00

Jequitinhonha/Mucuri 1         30.000,00

Triângulo 10        190.000,00

Justificativa: Construção de quadras poliesportivas em escolas municipais situadas

no Triângulo Mineiro e de cobertura do pátio de escola municipal situada na região do

Vale do Jequitinhonha-Mucuri.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento aos Municípios - Construção de Quadras Poliesportivas em

Escolas Municipais Situadas na Região do Triãngulo Mineiro (R$190.000,00);

Cobertura do Pátio da Escola Municipal Professora Diva, situada no Município de

Virgem da Lapa (R$30.000,00).

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$220.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$220.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.343/2010, apresentada pelo Sr. Valdir Inácio Ferreira, Prefeito Municipal de Araporã

e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de

Estado de Educação solicitando sejam tomadas as providências técnicas e legais

necessárias à estadualização da Escola Técnica Municipal José Inácio Ferreira,

nesse Município.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.348/2010
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.348/2010, de autoria de Mezaque Silva de

Jesus, sugere criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada “Promoção da

memória índígena de Minas Gerais”, com a finalidade de promover a valorização da

cultura indígena, suas festas e rituais tradicionais.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 4514 – Apoio às manifestações da cultura imaterial –, do Programa 131 -

Preservação do patrimônio cultural –, tem por finalidade "apoiar, promover e divulgar

as manifestações que sejam expressões de costumes, cultos, crenças, valores,

saberes e fazeres da cultura mineira, e de suas diversas etnias, visando a

preservação da cultura mineira". A referida ação, sob a responsabilidade da

Secretaria de Estado de Cultura, está concebida de forma regionalizada, o que

atende à pretensão do autor, de permitir que, entre outros, os próprios povos

indígenas promovam e divulguem os bens culturais associados a cada uma das

etnias presentes no Estado.

Assim, entendemos que o objetivo da proposta de ação legislativa em comento é

pertinente, mas não julgamos ser necessário criação de nova ação no PPAG.

Incluímos a pretensão dos proponentes na Ação 4514, por meio de emendas ao

Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011.
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Conclusão

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

1.348/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: 4514 - APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA IMATERIAL

Mudança de nome:

Para: Promoção da memória indígena de Minas Gerais.

Mudança de finalidade:

Para: Promover a valorização da cultura indígena, suas festas e rituais tradicionais.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 10         18.836,00

Central 29         47.000,00

Centro Oeste 10         18.836,00

Jequitinhonha/Mucuri 10         18.836,00

Mata 10         18.836,00

Noroeste de Minas 5          9.416,00

Norte de Minas 16         28.232,00

Rio Doce 10         68.836,00

Sul de Minas 10         18.836,00

Triângulo 10         18.836,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$50.000,00

Justificativa: O aumento de R$ 50 mil na meta financeira na Região do Rio Doce
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visa propiciar condições para que os povos indígenas ali estabelecidos possam criar

espaços de intercâmbios, trocas, valorização e fortalecimento de suas festas

tradicionais, tornando conhecida suas culturas.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Ação: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial - Propiciar aos Indígenas

Recursos para Que Promovam Atividades de Valorização da Sua Própria Cultura,

Bem Como Suas Festas e Rituais Tradicionais.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$50.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$50.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.351/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.351/2010, de autoria da Sra. Roberta de

Mesquita Ribeiro, sugere alteração da regionalização e ampliação das metas física e

financeira da Ação 4150 - Assistência jurídica -, do Programa 726 - Acesso à Justiça -

, do PPAG 2008-2011, com o objetivo de melhor estruturar a Defensoria Pública nas

comarcas do interior do Estado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 nº 1.351/2010 objetiva alterar a regionalização e

ampliar as metas física e financeira da Ação 4150 - Assistência jurídica -, do

Programa 726 - Acesso à Justiça -, do PPAG 2008-2011, a fim de melhorar a

estrutura da Defensoria Pública nas comarcas do interior do Estado, com mobiliário,

equipamentos, utensílios e afins, de modo a atender de forma mais adequada

aqueles que demandam a prestação jurídica da Instituição.

A Defensoria Pública é, de acordo com o art. 129 da Constituição mineira,

“instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a que incumbe a orientação

jurídica, a representação judicial e a defesa gratuitas, em todos os graus, dos

necessitados”. O mesmo preceitua o art. 134 da Constituição Federal, e seu art. 5º,

no inciso LXXIV, reafirma o papel da Instituição, ao dispor que “o Estado prestará

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de

recursos”. Sendo assim, a Defensoria Pública atua em todas as causas nas quais, em

um dos polos, figurem pessoas em estado de necessidade por insuficiência de

recursos. Em entendimento “lato sensu”, também compete ao órgão prestar

assistência jurídica integral e gratuita a pessoas ou grupos de pessoas

hipossuficientes, tais como idosos, crianças, adolescentes e vítimas de violência. O

âmbito de atuação da instituição é amplo; perpassa as áreas cível, criminal, da

execução penal, de família e sucessões bem como a tutela coletiva.

Em 8/8/2006, a ALMG promulgou a Emenda nº 75 à Constituição do Estado,

adequando-a às modificações introduzidas pela Emenda nº 45 à Constituição

Federal, de 2004, e assegurando autonomia funcional, administrativa e orçamentária

à Defensoria Pública. Entre os principais objetivos de tais emendas constitucionais,

encontram-se a atribuição de maior liberdade de gestão à instituição bem como uma

melhor estrutura para o seu funcionamento, dando-lhe condições de ser mais

eficiente na assistência jurídica integral e gratuita que presta e, de certa forma,

visando propiciar-lhe condições de trabalho semelhantes às do Ministério Público.

Alguns interpretam essas mudanças como a intenção de se dar maior agilidade à

prestação jurisdicional, ao passo que outros as veem como um reconhecimento,

fundamental apesar de talvez tardio, da importância do papel da Defensoria Pública.
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De toda sorte, não restam dúvidas sobre a relevância da assistência prestada por

essa instituição, pois diversos estudos e dados comprovam que o perfil dos que

buscam prestação jurisdicional no Brasil é predominantemente o do desfavorecido

financeiramente, ou do hipossuficiente. Assim sendo, os Defensores Públicos, no

exercício cotidiano de suas atividades, contribuem também para a inclusão social e

para o respeito aos direitos fundamentais, na medida em que, de certa forma,

possibilitam, às camadas mais carentes da população, o acesso à Justiça e a fruição

de direitos formalmente consolidados.

Para além do papel e da importância da Defensoria Pública, cabe ressaltar, para

fins da análise da proposta em tela, o número de assistências prestadas por esse

órgão em Minas Gerais. De acordo com dados do Sistema de Informações Gerenciais

e de Planejamento - Sigplan – da Associação dos Defensores Públicos de Minas -

Adep -, veiculados em “http://www.brasilwiki.com.br/noticia.php?id_noticia=20524”,

em 2009 a instituição realizou 1.419.157 atendimentos jurídicos, o que representa um

crescimento de 8,11% em relação a 2008 e de 59,11% em relação a 2007.

Pelo exposto, evidencia-se a necessidade de se estruturar de forma adequada a

Defensoria Pública em Minas Gerais, não só com um número de Defensores

compatível com a demanda, mas também com infraestrutura e locais propícios ao

atendimento daqueles que buscam a assistência por eles prestada. Somente assim

será possível assegurar que a atuação dessa instituição seja eficaz e célere, como se

deseja, até mesmo por uma questão de justiça social.

Por isso, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise por meio de emenda

ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-2011,

alterando a Ação 4150, do Programa 726, mediante acréscimo da região “Estadual” e

correspondentes metas física e financeira. No Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011, opinamos por emenda com a especificação dos recursos.

Conclusão

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

1.351/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010
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anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA N° ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

Ação: 4150 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 38.865        154.766,00

Central 796.735      3.172.710,00

Centro Oeste 97.163        386.916,00

Estadual 10         10.000,00

Jequitinhonha/Mucuri 38.864        154.766,00

Mata 330.354      1.315.514,00

Norte de Minas 58.298        232.150,00

Rio Doce 58.298        232.150,00

Sul de Minas 349.786      1.392.897,00

Triângulo 174.893        696.449,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$10.000,00

Justificativa: Inclusão da região Estadual na regionalização da ação, visando à

estruturação e adequação das sedes da Defensoria Pública nas comarcas do interior

do Estado.

EMENDA N° ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1441 - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Ação: Assistência Jurídica - Estruturação das Sedes da Defensoria Pública nas

Comarcas do Interior do Estado.
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Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$10.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$10.000,00.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.354/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.354/2010, de autoria do Sr. Evandro

Castanheira Lacerda, da Câmara Municipal de Lavras, sugere modificação da Ação

1081 – Construção de unidades do sistema prisional –, modificando-se a

regionalização e redimensionando-se as metas física e financeira.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta tem por objetivo alterar a regionalização da Ação 1081 – Construção de

unidades do sistema prisional. Nos termos da proposta, a região Sul de Minas passa

a ser atendida, com a previsão de construção de uma unidade prisional em Lavras, o

que implica alterações nas metas física e financeira da aludida ação.

A alteração sugerida pelo proponente é relevante, pois, conforme se registrou em

audiência pública desta Comissão, há demanda para ampliação da rede física do

sistema prisional no Sul de Minas. Registre-se, acerca de intervenções nessa região,

que em 2009 foram construídas unidades prisionais em Pouso Alegre e Itajubá, com

acréscimo de 302 vagas, e em 2011 serão concluídas unidades em Três Corações e
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Oliveira. A situação de Lavras, contudo, é crítica, pois a cadeia local está superlotada

e há vários mandados de prisão não cumpridos por causa da falta de vagas no

sistema prisional. Esclareça-se que, conforme informado a esta Comissão, o

Município de Lavras já teria doado terreno para a construção da unidade pretendida,

cabendo, subsequentemente, a realização de estudo de viabilidade para fins de

incorporação da medida proposta ao planejamento plurianual e a Orçamento futuro.

Cumpre, todavia, atender à demanda apresentada de forma adequada, mesmo

porque se trata de situação urgente. Cabe, assim, apresentação de requerimento

solicitando ao Poder Executivo a realização do estudo sobredito, assim como

emendas ao PPAG e à LOA, atingindo não a Ação 1081, mas a 2065 – Adequação e

manutenção preventiva e corretiva das unidades físicas do sistema de defesa social –

, que permitirá reformar a unidade prisional existente em Lavras, mediante recursos

da ordem de R$190.000,00, que podem ser retirados da própria ação.

A proposta deve, portanto, ser acolhida por meio de emendas ao Projeto de Lei nº

4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011, bem

como de requerimento com pedido de providências, a ser encaminhado à Secretaria

de Estado de Defesa Social, solicitando estudo sobre a viabilidade da construção de

unidade prisional em Lavras.

Conclusão

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

1.354/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e do

requerimento anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Ação: 2065 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             24      5.881.700,00

Sul de Minas              1        190.000,00

Justificativa: Inclusão da região Sul na regionalização da ação, com vistas a

reformar unidade prisional no Município de Lavras, a partir da redistribuição de metas

físicas e financeiras.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Ação: Adequação e Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades Físicas do

Sistema de Defesa Social - Reforma de Unidade Prisional no Município de Lavras.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$190.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Ação: Adequação e Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades Físicas do

Sistema de Defesa Social

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$190.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.354/2010, apresentada pelo Sr. Evandro Castanheira Lacerda, da Câmara

Municipal de Lavras, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao

Secretário de Defesa Social solicitando a realização de estudo sobre a viabilidade da

construção de unidade prisional no Município de Lavras.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.358/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.358/2010, de Vilmar Oliveira de Jesus, do

Instituto Sociocultural do Jequitinhonha – Valemais –, e outros, sugere alteração da

Ação 4459 – Implantação do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha – do

Programa 009 – Circuitos culturais de Minas Gerais – 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 propiciar os recursos necessários para a

efetiva construção, em Itaobim, do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha,

previsto na Ação 4459 do Projeto Estruturador 009 – Circuitos Culturais de Minas

Gerais. A implantação desse centro cultural na cidade de Itaobim se justificaria em

razão de sua localização geográfica na confluência de rodovias estaduais e federais.

O Vale do Jequitinhonha carece de um espaço destinado às diversas

manifestações artístico-culturais da região. A Lei nº 18.694, de 4/1/2010, que dispõe

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

para o exercício de 2010, incluiu a mencionada Ação 4459 para suprir tal

necessidade. No entanto, não houve execução dos recursos originalmente previstos

e, na revisão do PPAG para o exercício 2011, a ação permanece, mas com meta

financeira apenas de R$10.000,00. A proposta em tela, visa, assim, a que se retorne

a meta financeira anteriormente fixada, de R$500.000,00.

Em nosso entendimento, a proposta em comento é pertinente e somos favoráveis

ao seu acolhimento, na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, que estima as receitas e fixa as despesas do
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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

1.358/2010 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010, anexas

a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: 4459 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO

JEQUITINHONHA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha/Mucuri 1        500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$490.000,00

Justificativa: A proposta em análise tem por objetivo propiciar os recursos

necessários para a efetiva construção, em Itaobim, do Centro de Tradição Cultural do

Jequitinhonha, previsto na Ação 4459 do Projeto Estruturador 009 – Circuitos

Culturais de Minas Gerais. A implantação desse centro cultural na cidade de Itaobim

se justificaria em razão de sua localização geográfica na confluência de rodovias

estaduais e federais.

A Sociedade civil atuante no Jequitinhonha, representada nas audiências públicas

do PPAG em Belo Horizonte pelo movimento “Valemais”, com o apoio de instituições

como a UFMG, por meio do Polo Jequitinhonha, reapresenta a proposta de ampliação

dos recursos ao valor originalmente proposto, R$500.000,00, por entender que a

implantação do Centro de Tradição é essencial para a cultura do Vale.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010
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Acréscimo:

UO beneficidada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Ação: Implantação do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$490.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.363/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.363/2010, de autoria de Luciano Mendonça

Araújo, do Partido dos Trabalhadores, e outros, encaminha proposta de alteração da

Ação 1107 - Apoio aos Municípios em Obras de Infraestrutura 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta ora em análise, à qual outras foram agregadas por tratarem de assunto

semelhante, tem por objetivo a construção de um contorno rodoviário na cidade de

Itapecerica. Segundo o proponente, a cidade atualmente registra elevado número de

acidentes devido ao trânsito de veículos pesados. A situação atingiu patamar crítico,

a ponto de o Poder Judiciário ter intervindo e limitado o tráfego em certos trechos da

cidade, que são de responsabilidade do Governo do Estado. A implantação de um

contorno rodoviário contribuiria para a retirada de veículos pesados do perímetro
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urbano, reduzindo o número de acidentes.

Por visar à redução do número de acidentes rodoviários, que trazem graves

consequências materiais e humanas, somos favoráveis ao acolhimento da proposta.

Ela estaria, entretanto, mais bem abrigada na Ação 1158, Adequação e Aumento da

Capacidade Viária, do Programa de Aumento da Capacidade e Segurança dos

Corredores de Transporte (código 57). Entretanto, por se tratar de uma ação que

envolve projetos de engenharia, entendemos que se deve analisar, primeiramente, a

viabilidade técnica e financeira de cada projeto. Assim sendo, esta Comissão propõe

o acolhimento da proposta em análise na forma de requerimento de estudo de

viabilidade ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG.

Conclusão

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

1.363/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.363/2010, de autoria do Partido dos Trabalhadores, na audiência pública de revisão

do PPAG 2008-2011 para o exercício 2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais

- DER-MG -, solicitando a elaboração de estudo para implantação de contorno

rodoviário na cidade de Itapecerica.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.367/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.367/2010, de Elvira Mirian Veloso de Mello

Cosendey, do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao

Adolescente –Fectipa –, e outros, sugere alteração da Ação 2037 – Ampliação da
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sustentabilidade ambiental – do PPAG 2008-2011, modificando o nome, 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 da Ação 2037 – Ampliação da

sustentabilidade ambiental –, do Programa Estruturador 7 – Copa do Mundo 2014 –,

com o objetivo de ampliar seu escopo de modo a abarcar iniciativas sustentáveis na

execução das obras relacionadas com a Copa, bem como atividades de prevenção e

enfrentamento de risco decorrente do aumento do turismo, como trabalho infantil e

exploração sexual infantojuvenil.

A Copa de 2014 deixará legados socioeconômicos diretos na área de infraestrutura

e indiretos na cadeia produtiva do Estado. O evento também vai ajudar a reforçar a

renda dos brasileiros, o que vai se refletir no consumo. Muito tem se falado nas obras

de infraestrutura dos estádios, de melhoria da mobilidade urbana, da ampliação da

rede hoteleira; há, contudo, aspectos da realização da Copa que vão além do

cumprimento dos cronogramas das obras, referentes aos impactos sociais da

chegada e movimentação de um contingente ainda não calculado de pessoas. Prever

os impactos negativos é de fundamental importância para que a Copa do Mundo de

fato impulsione o desenvolvimento econômico e turístico do Estado.

Assim, além da construção e da melhoria dos estádios, da melhoria do serviço

aeroportuário, do monitoramento ambiental e mitigação dos impactos ambientais das

obras, podem ser planejadas, integradas e desenvolvidas ações de segurança,

incluindo o trabalho de conscientização e fiscalização para a não ocorrência de

crimes de exploração do trabalho infantil e de exploração sexual de crianças e
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adolescentes, e de educação e lazer, com a construção e a manutenção de centros

comunitários desportivos.

Ante a pertinência da demanda, a proposta será acolhida por meio da inserção de

ação no programa da Copa do Mundo 2014, no eixo social, com o objetivo de

assegurar a sustentabilidade social do evento.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.367/2010 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010, anexas

a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014

Ação: - Sustentabilidade social da copa do mundo 2014

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Garantir a sustentabilidade social do evento para enfrentamento dos

impactos decorrentes da intensificação do turismo, como trabalho infantil e

exploração sexual infantojuvenil.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:
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Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor R$10.000,00

Justificativa: Criação de ação visando a garantir a sustentabilidade social da copa

do mundo de 2014.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação: Sustentabilidade Social da Copa do Mundo 2014

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$10.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$10.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.368/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.368/2010, de Mezaque da Silva de Jesus, do

Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais, sugere criação de ação no PPAG

2008-2011, denominada “Promoção do esporte indígena,” com a finalidade de

propiciar condições para a prática esportiva nas comunidades indígenas, inclusive os

esportes específicos dos povos indígenas, e realizar os jogos indígenas de Minas

Gerais, com garantia de participação nos jogos indígenas do Brasil.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 análise tem por objetivo valorizar a prática

esportiva dos povos indígenas de MG. Segundo o autor, a ação que pretende criar irá

proporcionar a prática esportiva como espaço de formação, intercâmbio e promoção

da cultura indígena, valorizando a sua juventude.

Com a proposta em epígrafe, busca-se restaurar a Ação 4497 – Promoção do

esporte indígena –, do Programa Estruturador 027 – Minas olímpica –, excluída do

exercício de 2011 no projeto de revisão do PPAG em tramitação nesta Casa. A ação

excluída tinha a meta física de atender 200 índios e a meta financeira de

R$100.000,00.

O relatório de informações de situação das ações do programa, fornecido pelo

Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan – da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, relata que os recursos seriam

totalmente utilizados para o pagamento de despesas diversas na realização dos

“Jogos da Cultura Indígena do Estado de Minas Gerais”, no Município de São João

das Missões.

A justificativa do Poder Executivo para excluir a Ação 4497 do exercício de 2011 do

PPAG é que seus objetivos serão atendidos por meio da Ação 4330 – Promoção do

desporto de participação –, cuja finalidade é “estimular o aumento do número de

praticantes de esporte amador e de atividade física regular, com especial atenção

para a população idosa, promovendo a integração social por meio de atividades

dessa natureza, incluindo a realização de debates, seminários e congressos que

contribuam para o desenvolvimento do plano estadual do esporte com a participação

da sociedade organizada”. Verifica-se, entretanto, que essa ação não atende às

especificidades das atividades esportivas dos povos indígenas, razão pela qual se

justifica a restauração da Ação 4497.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado
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de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo

Estado para o exercício de 2011.

Conclusão

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

1.368/2010 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010, anexas

a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Buarte Bechir - Carlin Moura.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

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 os 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: INDIGENA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 200        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$100.000,00

Justificativa: Restaura a ação 4497 - Promoção do Esporte Indígena -, com vistas a

proporcionar a prática esportiva como espaço de formação, intercâmbio e promoção

da cultura indígena, valorizando a juventude indígena.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:
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UO beneficidada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Ação: Promoção do Esporte Indígena

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.369/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.369/2010, de autoria de Ivone Luiza de Macedo

Moreira Silva, da Conselho Estadual do Idoso - CEI -, encaminha proposta de

alteração da Ação 4016 - Potencialização do turismo de negócios e eventos em

Minas Gerais nos âmbitos nacional e internacional -, do PPAG-2008-2011,

modificando sua finalidade.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A população brasileira tem registrado nos últimos anos uma profunda alteração em

seu perfil demográfico, com a redução no número de nascimentos e o aumento da

expectativa de vida. Por isso, a idade média da população tem-se elevado

rapidamente, e a população idosa cresce em ritmo acentuado. Dessa forma, torna-se

importante o aperfeiçoamento das políticas públicas para atendimento das

necessidades desse público.
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A proposta em análise tem por objetivo aumentar a atenção ao idoso nas políticas

estaduais de turismo, por meio da alteração da finalidade da Ação 4016 -

Potencialização do turismo de negócios e eventos em Minas Gerais nos âmbitos

nacional e internacional -, do Programa 016 - Turismo competitivo em Minas Gerais.

Entretanto, a Ação 4015 - Desenvolvimento e “marketing” de produtos turísticos -, do

mesmo programa, já possui foco no turismo melhor idade (juntamente com o turismo

rural, turismo de estudos e intercâmbio, turismo GLTB e turismo solidário). Dessa

forma, a proposta de alteração na finalidade de ação é mais bem aproveitada na

Ação 4015, de forma a explicitar que a população idosa está incluída em seu público-

alvo.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Conclusão

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

1.369/2010 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 anexa a este

parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa 016 - Turismo competitivo em Minas Gerais

Ação 4015 - Desenvolvimento e “Marketing” de produtos turísticos

Mudança de finalidade:

Para: Apoiar o desenvolvimento e formatação de produtos e roteiros turísticos

alinhados à demanda e criar estratégias para a oferta dos produtos nos mercados

nacional e internacional, contribuindo para a organização, o desenvolvimento e o

fortalecimento da cadeia produtiva do turismo com foco no turismo da melhor idade,

no turismo rural, no turismo de estudo e intercâmbio, no turismo GLTB e no turismo

solidário.

Justificativa: altera-se a finalidade da ação, com vistas a explicitar as modalidades

de produtos turísticos nela focalizadas.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.370/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.370/2010, de autoria dos Srs. Haenderson

Ferreira de Sena, da Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais -

Federaminas-, e Fábio Cantuária Ribeiro, da Associação Comercial e Empresarial de

Janaúba - Acisan -, encaminha proposta de alteração da Ação 1391 -

Operacionalização de Cvts e Telecentros 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 realização de cursos de qualificação

profissional pela Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig -

a fim de contribuir para o aumento da produtividade, empregabilidade,

empreendedorismo e inserção social da população do norte do Estado. Tal iniciativa é

importante, segundo os proponentes, porque um dos fatores de manutenção da

pobreza e aumento da criminalidade é a baixa qualificação do cidadão. Por essa

razão, os autores entendem que o Estado deve contribuir para formar e qualificar mão

de obra alinhada com a demanda do setor produtivo, tal como objetiva o Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, bem como o Programa Rede de

Formação Profissional Orientada para o Mercado.

De fato, vários estudos demonstram a correlação entre qualificação profissional e

desenvolvimento econômico e social. Entendemos, porém, que a proposta em análise

está mais alinhada com o escopo do Programa 143 - Qualificação e Capacitação
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Profissional, cuja unidade responsável é a Utramig, conforme se vê da descrição da

Ação 4254, que tem como finalidade “executar cursos de qualificação profissional e

formação técnica, implementar ações de capacitação a fim de contribuir para o

aumento da empregabilidade, empreendedorismo, inserção social e, ainda, executar

cursos de capacitação profissional para servidores, incorporar inovações, publicar

artigos técnicos e disseminar boas práticas de gestão.”

A proposta em comento objetiva realizar 50 cursos de qualificação profissional na

região Norte de Minas incluindo, para tanto, meta financeira no valor de

R$2.500.000,00.

O Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o exercício de 2011, contém o

Programa 143, Qualificação e Capacitação Profissional. Nele, a Ação 4254,

Qualificação e Capacitação Profissional para a Inserção no Mercado de Trabalho,

estabelece a previsão de atendimento de 2.098 alunos, apenas na região Central,

para a qual estima um gasto financeiro de R$944.722,00. Para a proposta ficar

alinhada com o produto da ação (aluno atendido) e também adequada ao

dimensionamento dos gastos previstos, entendemos que deve ser alterada a Ação

4254, antes referida, nos seguintes termos: inclusão da região Norte de Minas,

mediante a distribuição da meta financeira, bem como alteração da meta física.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 - e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.370/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nº 4.894 e 4.895/2010,

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Carlin Moura.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 143 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Ação: 4254 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 2.098        944.722,00

Norte de Minas 100         50.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$50.000,00

Justificativa: Inclusão da região Norte de Minas, a partir da redistribuição de metas

física e financeira, com vistas a assegurar a formação e qualificação de mão de obra

alinhada à demanda do setor produtivo como objetiva o PMDI e contempla o

Programa 042 - Rede de formação profissional orientada para o mercado.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 2281 - Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais

Ação: Qualificação e Capacitação Profissional para Inserção no Mercado de Trabalho

- R$50.000,00 para qualificação profissional no Norte de Minas a ser executada pela

Utramig

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$50.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$50.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.377/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.377/2010, de Paulo Nepomuceno, da

Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF - Faculdade de Economia e

Administração, encaminha proposta de alteração da Ação 1202 - Apoio aos Projetos

de Caráter Estruturante do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação 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 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 proposição em análise é a implantação do parque científico e

tecnológico de Juiz de Fora e região, bem como o aumento da meta financeira para

R$4.000.000,00. De acordo com o autor, a iniciativa é importante para atender aos

objetivos do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

O Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, para o exercício de 2011, prevê o apoio a

seis parques tecnológicos, sendo um na Região Central, dois na região da Zona da

Mata, dois no Sul de Minas e um no Triângulo. De acordo com informações da

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, está prevista a

instalação de um parque tecnológico no Município de Juiz de Fora.

Os parques tecnológicos buscam promover a agregação de valor na atividade

econômica, atraindo negócios de maior valor agregado e alto conteúdo tecnológico,

fomentando a inovação tecnológica e o desenvolvimento científico e tecnológico nas

várias cadeias produtivas por indução, com ênfase na geração, no domínio e na

transferência de inteligência no processo produtivo. Para tanto, eles constituem

estruturas que agregam, num mesmo contexto espacial, empresas de base

tecnológica - EBT -, universidades e outros centros de P&D, de natureza pública ou
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privada, com o objetivo de incentivar a inovação tecnológica por meio do

fornecimento de infraestrutura e serviços compartilhados e da promoção de

interações cooperativas entre as instituições nele instaladas.

Em vista dessas características, acreditamos que a alteração da meta financeira é

medida que contribuirá para promover o desenvolvimento da região da Zona da Mata,

mediante o incentivo e o fortalecimento das iniciativas científicas e tecnológicas lá

existentes.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.377/2010 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010,

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

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 2011 Financeiras 2011

Central 1            900,00

Jequitinhonha/Mucuri 0              0,00

Mata 2        501.600,00

Norte de Minas 0              0,00

Rio Doce 0              0,00
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Sul de Minas 2          1.700,00

Triângulo 1            800,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor R$500.000,00

Justificativa: Atendimento dos objetivos estratégicos do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado - PMDI.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1221 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior

Ação: Apoio aos Projetos de Caráter Estruturantes do Sistema de Ciência, Tecnologia

e Inovação - Apoio ao Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e Região.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$500.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$500.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.384/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.384/2010, de autoria de Leandro Fernandes

Malloy Diniz, da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -, encaminha

proposta de alteração da Ação 4083 - Fomento a Atividades de Pesquisa e

Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores - 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a
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revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 aquisição de equipamentos, softwares e testes para

atendimento clínico, ensino e pesquisa na área de neuropsicologia para o ambulatório

de neuropsicologia aplicada à psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade

Federal de Minas Gerais - UFMG. De acordo com o proponente, a ampliação das

atividades do referido ambulatório foi financiada por emenda parlamentar. A proposta

atual visa dar continuidade ao projeto, a partir da aquisição de novos equipamentos a

serem utilizados no atendimento a pacientes portadores de transtornos

neuropsiquiátricos, na formação de profissionais para atuação na área de

neuropsicologia, bem como na produção de conhecimento a partir das pesquisas

realizadas.

Pela descrição do proponente, o objetivo da proposta está alinhado com o escopo

do Programa 211, Indução ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ação 4517,

Apoio Técnico a projetos especiais, cuja finalidade é induzir o desenvolvimento

científico e tecnológico, promovendo o apoio a projetos de ciência, tecnologia e

inovação em áreas consideradas prioritárias no Estado, ou por meio da implantação e

fortalecimento de centros tecnológicos, entre outros. Contudo, o Projeto de Lei nº

4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG 2008-2011, para o exercício 2011, não tem suas metas regionalizadas, razão

pela qual julgamos conveniente incluir a Região Central do Estado, alterando a meta

financeira.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008 - 2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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
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Estado para o exercício de 2011.

Conclusão

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

1.384/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010,

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 211 - INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E

TECNOLÓGICO

Ação: 4517 - APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1         50.000,00

Estadual 1         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$50.000,00

Justificativa: Ampliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão do

ambulatório de neuropsicologia aplicada à psiquiatria da Universidade Federal de

Minas Gerais - UFMG.

------------------------------

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficiada: 1221 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior

Ação: Apoio Tecnológico a Projetos Especiais - Aquisição de equipamentos para

atendimento clínico, ensino e pesquisa na área de neuropsicologia para o ambulatório

de neuropsicologia aplicada à psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade

Federal de Minas Gerais - UFMG.
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Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$50.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$50.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.387/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.387/2010, de autoria da Sra. Roberta de

Mesquita Ribeiro, sugere alteração da Ação 1188 – Defesa dos presos provisórios do

Estado de Minas Gerais –, do Programa 034 – Prevenção social da criminalidade –,

do PPAG 2008-2011, visando atender à demanda pela assistência jurídica prestada

pela Defensoria Pública a presos hipossuficientes na área criminal e de execução

penal no Estado, em especial na região do Vale do Rio Doce, Comarca de

Governador Valadares, modificando-se a regionalização e as metas física e financeira

previstas na referida ação do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.387/2010 objetiva ampliar as metas física e

financeira da Ação 1188, do Programa 034, bem como alterar sua regionalização, de

modo a suprir a demanda de Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce,

por Defensores Públicos na área criminal e de execução penal, por meio da

implantação de um Núcleo Criminal de Urgência da Defensoria Pública nessa
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comarca.

A Defensoria Pública é, de acordo com o art. 129 da Constituição Mineira,

“instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a que incumbe a orientação

jurídica, a representação judicial e a defesa gratuitas, em todos os graus, dos

necessitados”. O mesmo preceitua o art. 134 da Constituição Federal: “A Defensoria

Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a

orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art.

5º, LXXIV”. O mencionado inciso LXXIV do art. 5º reafirma o papel da Defensoria

Pública ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos

que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sendo assim, a Defensoria Pública atua em todas as causas nas quais, em um dos

polos, figurem pessoas ou grupo de pessoas em estado de necessidade por

insuficiência de recursos. Aí, naturalmente, estão incluídos detidos, presos e

encarcerados já condenados, sendo essa a área de atuação da Defensoria Pública,

especificamente, a criminal e a de execução penal. Nela está contemplado um amplo

rol de atendimentos, os quais incluem desde a defesa ao longo do processo penal,

em todos os graus, até a orientação do acusado e de seus familiares, passando pelas

medidas necessárias à garantia de seus direitos, tais como o ajuizamento de “habeas

corpus” e pedido de liberdade provisória, entre outros. No âmbito da execução penal,

a Defensoria Pública realiza o atendimento diretamente nos estabelecimentos

prisionais, onde, além dos casos individuais, são analisados a estrutura existente, o

respeito aos direitos humanos e o tratamento dispensado aos detentos.

Tais esclarecimentos assumem especial relevância em face da proposta em

análise. Em primeiro lugar porque o relatório final da Comissão Especial da Execução

da Penas no Estado, de setembro de 2009, aponta que, apesar dos investimentos

feitos pelo Estado na Defensoria Pública, na década passada, diversas carências

estruturais foram constatadas, a começar pela inexistência de Defensores Públicos

em cerca de 60% das comarcas mineiras. Verificou-se, ao longo dos trabalhos dessa

Comissão da ALMG, que, além da falta de acompanhamento adequado nas

execuções penais e das condições por vezes indignas, degradantes e desumanas a

que são submetidos os detentos em diversas instituições, o nó górdio do sistema
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prisional são os presos provisórios. Entre estes, a grande maioria não tem condições

de se defender judicialmente, ou seja, necessitam da assistência da Defensoria

Pública.

Além dos gastos com a manutenção de prisões provisórias ilegais ou

desnecessárias, o Estado também é onerado com o pagamento de indenizações por

elas ou por execuções que não seguem o previsto na Lei de Execução Penal – LEP.

Outra constatação de relevância do referido relatório diz respeito a custos: a

remuneração de um Defensor Público equivalia, à época, ao custo de três presos

para o Estado. A conclusão salta aos olhos: a ampliação da atuação da Defensoria

Pública na área criminal e da execução penal resultará numa redução de gastos. Em

suma, restaram claras, nos trabalhos dessa Comissão, a insuficiência de Defensores

Públicos em Minas Gerais, a necessidade premente de melhoria nesse quadro e as

vantagens de se estender a presença da Defensoria Pública na área criminal e da

execução penal.

No caso específico de Governador Valadares, as carências acima foram

constatadas em audiência pública realizada pela Comissão de Segurança Pública da

ALMG nessa cidade, sede da 8ª Risp, em 1º/12/2009. No evento, o representante do

Defensor Público-Geral do Estado apontou que, apesar de a Defensoria Pública já ter

apresentado inúmeras denúncias sobre a inobservância de condições dignas e

humanitárias no tratamento dispensado aos presos e de ter atuado de forma efetiva

no campo da execução penal naquela comarca, ainda há muito a ser melhorado, em

especial porque há superlotação na cadeia pública local e falhas no cumprimento da

LEP. Em face da situação, um dos resultados dessa audiência pública foi o

encaminhamento de um ofício ao Defensor Público-Geral solicitando a ampliação do

número de Defensores Públicos designados para a Comarca de Governador

Valadares.

Por fim, vale mencionar os dados veiculados em matéria disponível no endereço

“http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2116770/camara-de-governador-valadares-faz-

audiencia-publica-de-apoio-a-dpmg”, expostos pelo Corregedor-Geral da Defensoria

de Minas Gerais, em reunião especial da Câmara Municipal de Governador

Valadares, realizada em 9/3/2010: há apenas cinco Defensores Públicos designados
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para essa comarca, cuja população supera 260 mil habitantes; e, em 2009, entre as

20.604 prestações jurídicas da Defensoria Pública lá registradas, 15 mil foram na

área criminal.

Dessa forma, a demanda por Defensores Públicos em Governador Valadares e a

implantação de um Núcleo Criminal de Urgência da Defensoria Pública nessa

comarca são pleitos não só justificados mas também urgentes. Por isso, opinamos

pelo acolhimento da proposta em análise por meio de emenda ao Projeto de Lei nº

4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2008-2011 alterando a Ação 1188, do Programa 034, mediante acréscimo

da região do Vale do Rio Doce e correspondentes meta física de 1.000 e meta

financeira de R$200.000,00, além da mudança da regionalização de “Estadual” para

“Central”, com meta física de 5.000.

No Projeto de Lei nº 4.895/2010, que estima as receitas e fixa as despesas do

orçamento fiscal e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo

Estado para o exercício de 2011, opinamos por emenda com a especificação dos

recursos acima, da região do Vale do Rio Doce, para a implantação do Núcleo

Criminal de Urgência da Defensoria Pública na Comarca de Governador Valadares.

Conclusão

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

1.387/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA N° ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Ação: 1188 - DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central          5.000         10.000,00

Rio Doce          1.000        200.000,00
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Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$200.000,00

Justificativa: Inclusão da região Rio Doce e alteração da região Estadual para

Central na regionalização da ação, com vistas a adequar a demanda pela assistência

jurídica prestada pela Defensoria Pública aos presos hipossuficientes na área criminal

e de execução penal, em especial na Comarca de Governador Valadares, por meio

da implantação de um Núcleo Criminal de Urgência da Defensoria Pública.

EMENDA N° ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1441 - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Ação: Defesa dos Presos Provisórios do Estado de Minas Gerais - Implantação do

Núcleo Criminal de Urgência da Defensoria Pública na Comarca de Governador

Valadares.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$200.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$200.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.391/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.391/2010, de autoria de Mezaque da Silva de

Jesus, do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais, sugere criação de ação

no Programa 706 – Atenção à saúde –, no PPAG 2008-2011 para restaurar a Ação

4468 – Atenção à saúde das comunidades indígenas e quilombolas –, que foi

excluída no exercício de 2011. A finalidade da ação nova seria estruturar a atenção

primária à saúde nas aldeias indígenas e nas comunidades quilombolas, garantindo a

equidade e a qualidade de acesso dessas populações à saúde.
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A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dia 8, 9 e 10/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 à saúde –, ação

nova com a finalidade de garantir atenção primária à saúde das comunidades

indígenas e quilombolas, restaurando, dessa forma, a Ação 4468 – Atenção à saúde

das comunidades indígenas e quilombolas –, que foi excluída do exercício de 2011 do

PPAG 2008-2011. A justificativa para essa exclusão foi que a atenção à saúde das

comunidades indígenas já estaria incluída na Ação 4182 – Políticas e ações

especializadas em saúde –, do Programa Associado 706. Entendemos que é

oportuna a criação de nova ação para restaurar a que foi excluída.

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.

As condições de vida da maioria das populações quilombolas e indígenas são

próximas da miséria e essas comunidades precisam de atenção especial do Estado

em todas as áreas, razão pela qual julgamos procedente a proposta de ação

legislativa em comento.
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O art. 3º do já mencionado Decreto nº 6.040, de 2007, garante que povos e

comunidades tradicionais tenham acesso a 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.

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 DSTs, como a 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 temas sociais e já publicou vários artigos, em Minas

Gerais, até junho de 2007, havia 435 comunidades quilombolas pré-identificadas e

mais de 14.000 índios, com 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 das comunidades indígenas e

quilombolas no Estado, entendemos ser necessária a implementação de ações

voltadas para a atenção básica a essas comunidades.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG - 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.
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Conclusão

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

1.391/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

Ação: 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 a equidade e a qualidade de acesso dessas

populações à saúde.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Centro-Oeste 1         83.334,00

Jequitinhonha/Mucuri 6        500.000,00

Mata 1         83.333,00

Norte de Minas 1         83.333,00

Rio Doce 2        166.667,00

Sul de Minas 1         83.333,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$1.000.000,00

Justificativa: Criação de ação para restaurar a Ação 4468 - Atenção à saúde das

comunidades indígenas e quilombolas, visando estruturar a atenção primária à saúde

nas aldeias indígenas e nas comunidades quilombolas.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Ação: Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$1.000.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$1.000.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.392/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.392/2010, de autoria da Sra. Luciane

Sepúlveda Viana, da Federação Mineira de Xadrez, sugere alteração da Ação 2010 –

Xadrez na escola –, do Programa 235 – Melhoria do ensino fundamental –, 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

Em 2009, a Ação 2010 – Xadrez na escola –, do Programa 235 – Melhoria do

ensino fundamental –, foi executada na íntegra, beneficiando 500 alunos das escolas

públicas estaduais. Essa ação tem um grande alcance social ao viabilizar aos alunos

a prática do xadrez, com o objetivo de desenvolver o autocontrole, a criatividade, o

raciocínio lógico, estimulando a tomada de decisões e melhorando a capacidade de
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aprendizado e de integração social dos estudantes.

Em 2010, a ação não teve nenhuma execução, em virtude do não conveniamento

com a Federação Mineira de Xadrez, conforme dados apurados do Sistema de

Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan –, do governo do Estado. Na

revisão de 2011, as metas físicas e financeiras foram reduzidas à metade em relação

aos parâmetros anteriores.

Justifica-se, por conseguinte, acatar a sugestão da proponente, por meio da

alteração das metas físicas e financeiras da referida Ação 2010, uma vez que nos

parece razoável pretender que o atendimento seja retomado nos patamares já

executados anteriormente.

Assim, somos favoráveis à proposta de ação legislativa em comento na forma de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.392/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2010 - XADREZ NA ESCOLA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            500         80.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Valor: R$40.000,00

Justificativa: A Ação Xadrez na Escola beneficiou, em 2009, mais de 500 alunos em

aproximadamente 200 escolas. Em 2010 a ação não foi executada devido aos limites

impostos pela lei eleitoral no que se refere ao repasse de recursos para entidades

privadas.

A proponente sugere que a programação orçamentária seja feita nos mesmos

moldes do que foi executado em 2009.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Ação: Xadrez na Escola

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$40.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$40.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.393/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.393/2010, de autoria das Sras. Beatriz da Silva

Cerqueira e Marilda de Abreu Araújo, do Sindicato Único dos Trabalhadores em

Educação de Minas Gerais - Sind-UTE-MG - , sugere a alteração da Ação 4034 -

Ampliação da oferta de alimentação escolar nas escolas de tempo integral - do

Programa 019 - Escola de Tempo Integral - do PPAG 2008 - 2011, ampliando as

metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

Com a proposta de ação legislativa em análise, as autoras pretendem universalizar

o programa de alimentação escolar das escolas de tempo integral para todos os

alunos da rede pública estadual de ensino. Para tanto, propõem que a Ação 4034 –

Ampliação da oferta de alimentação escolar nas escolas de tempo integral –

apresente uma meta física de 3 milhões de alunos e uma meta financeira de

R$1.100.000,00. Segundo as autoras, após quatro anos de existência, o modelo de

educação integral tem baixíssima abrangência na rede pública e a alimentação

escolar é fundamental para a permanência do aluno em tempo integral.

Em que pesem as preocupações demonstradas pelas autoras, a proposta não

apresenta uma relação lógica com essa ação. Caso a proposta tenha por objetivo

ampliar as escolas de tempo integral, a alteração deveria ser realizada na Ação 1225

– Ampliação das escolas de tempo integral –; caso a proposta tenha por objetivo

conceder a todos os alunos da rede estadual a mesma alimentação escolar fornecida

aos alunos das escolas de tempo integral, a alteração deveria ser realizada na Ação

2101 – Alimentação escolar –, que tem por finalidade fornecer alimentação aos

alunos das escolas públicas estaduais, contribuindo para suprir as suas necessidades

nutricionais. Essa ação está contida no Programa Associado 234, de mesmo nome.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae –, implantado em 1955 pelo

governo federal, garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a

alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica, matriculados em escolas

públicas e filantrópicas. Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais dos

alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como

promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. A partir de 2010, o valor

repassado pela União a Estados e Municípios foi reajustado para R$0,30 por dia para

cada aluno matriculado em turmas de pré-escola, ensino fundamental, ensino médio

e educação de jovens e adultos.
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O Programa Escola de Tempo Integral é uma ação que nasceu de uma experiência

feita dentro do Programa Escola Viva, Comunidade Ativa e expandido para outras

escolas da rede estadual em diversos Municípios. No projeto, o aluno frequenta as

aulas em um turno, e participa de atividades complementares em outro. O projeto tem

como objetivo elevar a qualidade do ensino, ampliar a área de conhecimento do

aluno, reduzir a possibilidade de reprovação e promover o atendimento do aluno com

defasagem de aprendizagem, visando à ampliação do universo de experiências

artísticas, culturais e esportivas, com extensão do tempo de permanência do aluno no

ambiente escolar. Em relação à alimentação escolar fornecida, além dos R$ 0,30

repassados pelo Pnae, o Estado complementa R$0,70, perfazendo um total de

R$1,00 por aluno. Segundo o sítio da Secretaria de Estado de Educação – SEE –, a

expectativa para 2011 é atender 205 mil alunos.

Portanto, independentemente da ação a ser alterada, faz-se necessária uma

análise criteriosa sobre a oferta da alimentação escolar fornecida pelo Estado, pois o

impacto financeiro é grande.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

requerimento dirigido à Secretária de Estado de Educação solicitando sejam

realizados estudos que possibilitem a ampliação imediata das escolas de tempo

integral, em todo o Estado.

Conclusão

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

1.393/2010, na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.393/2010, apresentada pelas Sras. Beatriz da Silva Cerqueira e Marilda de Abreu

Araújo, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-

UTE-MG -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária
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de Estado de Educação solicitando sejam realizados estudos que possibilitem a

ampliação imediata das escolas de tempo integral, em todo o Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.394/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.394/2010, de autoria de Sandra Mara

Alburquerque Bossio, do Centro pela Mobilização Nacional, e outros, sugere a criação

de programa estruturador no PPAG 2008-2011, denominado “Rede complementar de

suporte social e atenção ao dependente químico”, com o objetivo de promover,

articular e efetivar a melhoria das diversas ações e serviços de atenção ao usuário de

álcool, tabaco e outras drogas.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 –, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.394/2010 sugere a criação de programa

estruturador no PPAG 2008-2011, denominado “Rede complementar de suporte

social e atenção ao dependente químico”, com o objetivo de promover, articular e

efetivar a melhoria das diversas ações e serviços de atenção ao usuário de álcool,

tabaco e outras drogas. Outras quatro propostas sobre o tema “drogas”,

apresentadas nas audiências públicas de revisão do PPAG, foram aglutinadas à

proposta em análise.

O consumo de drogas, lícitas e ilícitas, e sua repercussão nas políticas públicas de

saúde e de segurança pública constituem um dos temas mais discutidos na

atualidade. O assunto também foi amplamente debatido pela Assembleia Legislativa
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em 2009 e 2010. Desde 2009, foram realizadas pela Comissão de Segurança

Pública, no interior e na Capital, 20 audiências públicas, preparatórias ao fórum

técnico “Segurança pública: drogas, criminalidade e violência”, realizado em agosto

de 2010. Ademais, em março deste mesmo ano foi constituída na Casa a Comissão

Extraordinária de Políticas Públicas de Enfrentamento à Aids, às DSTs, ao

Alcoolismo, às Drogas e Entorpecentes, criada para, entre outros objetivos, traçar, a

partir dos estudos técnicos existentes no Estado e da interlocução com a sociedade,

diagnósticos precisos sobre a incidência da aids, das demais DSTs, do alcoolismo,

das drogas e entorpecentes em Minas Gerais.

Ultimamente, a questão das drogas ficou ainda mais realçada em todo o País

devido à ascensão do “crack” como uma das drogas ilícitas mais consumidas no meio

urbano. Essa droga é devastadora tanto em relação aos seus efeitos alucinógenos

quanto à rápida e exacerbada dependência química que ocasiona. Ademais, são

vários os estudos que vinculam o aumento da criminalidade violenta no Brasil e em

Minas Gerais no últimos 15 anos à expansão do consumo e do tráfico de drogas.

Diante dos debates promovidos pela ALMG recentemente, ficou claro que a

questão das drogas é bastante polêmica, de modo que não há consenso entre

especialistas, gestores públicos e mesmo na opinião pública quanto às estratégias de

enfrentamento do problema. Há aqueles que visualizam as drogas como um

problema de segurança pública, e também existe o entendimento de que o assunto é,

preponderantemente, uma questão de saúde pública.

Em relação à formulação e à implementação de políticas públicas, as propostas

mais radicais vão desde a descriminalização do uso das drogas ilícitas até o oposto,

como a proibição de drogas lícitas (álcool, por exemplo) e o recrudescimento das leis

de punição ao uso e tráfico de entorpecentes.

Mesmo no contexto desses entendimentos opostos, há subgrupos divergentes. No

âmbito da segurança pública, por exemplo, há divergências quanto às prioridades de

atuação na redução da oferta. Já no âmbito da saúde pública, diverge-se também

quanto às estratégias de formulação e implementação de políticas públicas. Parte dos

especialistas defende a organização das políticas federal, estadual e municipal para o

atendimento ao usuário de drogas por meio dos Centros de Atenção Psicossocial
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Álcool e Drogas – Caps-AD. Essa estratégia está no núcleo da política do Ministério

da Saúde para usuários de drogas. Outra parte relevante de especialistas advoga a

necessidade de inclusão das comunidades terapêuticas na rede de tratamento da

política pública de saúde, com a definição do papel e das possibilidades de

financiamento público dessas entidades.

Logo, a proposta em apreço, a criação de um programa estruturador intersetorial

para a questão das drogas, embora se revele uma medida importante e ancorada nos

anseios da sociedade, depende ainda de algumas definições a serem tomadas.

Essas definições devem passar, por exemplo, pela definição de estratégias,

responsabilidades e recursos a serem alocados. Desse modo, apresentamos, anexo,

requerimento para que seja enviado ofício ao Governador do Estado e ao Secretário

de Planejamento e Gestão, informando sobre a demanda de criação de um programa

estruturador sobre drogas, com ações intersetoriais, no PPAG 2012-2015. Outro

requerimento que apresentamos solicita providências ao Chefe de Polícia Civil para a

modernização das ações do Departamento de Investigação Antidrogas da Polícia

Civil, com maiores investimentos em tecnologia e capacitação dos profissionais que

atuam na repressão qualificada ao narcotráfico.

Sem prejuízo dessas medidas, opinamos também pela apresentação de emendas

ao PPAG e à LOA, baseadas nas propostas que foram aglutinadas à proposição em

exame, com vistas:

- à capacitação de profissionais para atuação consciente no tratamento do

dependente químico;

- à formulação de um Plano Estadual Interdisciplinar sobre Drogas, com ações

integradas de prevenção, de tratamento e de combate ao uso de drogas, que articule

as políticas públicas de saúde, assistência social, esporte e lazer, educação, cultura e

defesa social, constituindo uma rede de atendimento. A intenção é que esse Plano

sirva de base para a criação do programa estruturador sobre drogas, com ações

intersetoriais, no PPAG 2012-2015, de que trata o requerimento a que nos referimos

anteriormente.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise por meio de

requerimentos e de emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a
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revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, e ao

Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.394/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ação: .... - Capacitação de profissionais envolvidos nas políticas públicas para

usuários de álcool e outras drogas.

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Capacitação continuada de profissionais envolvidos nas políticas

públicas, com ênfase na reinserção social, na prevenção, no tratamento e no combate

às drogas.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            200        130.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$130.000,00

Justificativa: Inclusão de ação no Programa 152, com vistas a capacitação de

profissionais que atuam no tratamento do dependente químico.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010
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Acréscimo:

UO beneficidada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Ação: Capacitação de Profissionais Envolvidos nas Políticas Públicas para Usuários

de Álcool e Outras Drogas.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$130.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$130.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ação: .... - Formulação do Plano Estadual Interdisciplinar sobre Drogas.

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Contribuir para a construção de políticas públicas e de um sistema

estadual com ações integradas de prevenção, de tratamento e de combate ao uso de

drogas, que articule as áreas de defesa social, saúde, assistência social, educação,

cultura e políticas para a juventude, constituindo uma rede de atendimento aos

usuários de drogas.

Produto: PLANO ELABORADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         50.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$50.000,00

Justificativa: Inclusão de ação no Programa 152, visando à formulação do Plano

Estadual Interdisciplinar sobre drogas, com ações intersetoriais.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Ação: Formulação do Plano Estadual Interdisciplinar Sobre Drogas.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$50.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$50.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.394/2010, apresentada por Sandra Mara Alburquerque Bossio, do Centro pela

Mobilização Nacional, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Governador do Estado e ao Secretário de Planejamento e Gestão,

informando sobre a demanda de criação de um programa estruturador sobre drogas,

com ações intersetoriais, no PPAG 2012-2015, tendo por base o futuro Plano

Estadual Interdisciplinar sobre Drogas, cuja formulação é objeto de ação nova no

PPAG 2008-2011, sugerida pela Proposta de Ação Legislativa nº 1.394/2010.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.394/2010, apresentada por Sandra Mara Alburquerque Bossio, do Centro pela

Mobilização Nacional, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado ofício ao Chefe de Polícia Civil, solicitando-se a modernização das ações do

Departamento de Investigação Antidrogas da Polícia Civil, com maiores investimentos

em tecnologia e capacitação dos profissionais que atuam na repressão qualificada ao
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narcotráfico.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.396/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.396/2010, de autoria do Sr. Paulo

Nepomuceno, da Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF –,

encaminha sugestão de alteração da Ação 1058 – Criação e implantação de áreas

protegidas – 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 5/11/2010, em São João Nepomuceno, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 implantação do Jardim Botânico da Universidade

Federal de Juiz de Fora – UFJF. A área onde se localiza esse jardim é conhecida

como Fazenda Malícia, tendo recentemente sido adquirida pela UFJF, após longas

negociações. Trata-se de uma antiga fazenda, de grande valor ecológico, situada nas

proximidades da Área de Proteção Ambiental – APA – Estadual Mata do Krambec,

criada pela Lei nº 10.943, de 1992, no Município de Juiz de Fora. Fazenda e APA se

destacam por seus potenciais paisagísticos, constituindo um dos maiores

remanescentes de mata atlântica em área urbana no Estado, com presença de

diversas espécies florísticas ameaçadas de extinção.

A área se encontra aberta à visitação desde o primeiro semestre de 2010, mas,

para que possa ser devidamente registrada junto ao Ministério do Meio Ambiente

como um jardim botânico, ainda carece de uma série de melhoramentos. Seu objetivo



____________________________________________________________________________
1543

é levar conhecimento e resultados de pesquisas ali realizadas para toda a sociedade,

destacando a importância da conservação ambiental, especialmente da mata

atlântica. Assim, verifica-se sua importância para proteção desse ecossistema e para

a educação ambiental na Zona da Mata.

Até o ano 2010, o Estado aportava recursos para esse projeto através da Ação

2011 – Cofinanciamento de implantação de centro de pesquisa e difusão de

conhecimento da biodiversidade –, excluída na proposta do Poder Executivo para a

revisão do PPAG 2008-2011, exercício de 2011. Assim, para apoiar o referido jardim

botânico, deve-se restaurar a Ação 2011.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.396/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894/2010 e 4.895/2010

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

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 AO SUA CONSERVAÇÃO E O

RESGATE DE INFORMAÇÕES PARA A PESQUISA CIENTÍFICA E A EDUCAÇÃO

AMBIENTAL; PROMOVER PESQUISA SOBRE A BIODIVERSIDADE E PROTEGER
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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 2011 Financeiras 2011

Mata 1        500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$500.000,00

Justificativa: Apoiar o funcionamento e os melhoramentos do jardim botânico da

UFJF.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 2101 - Instituto Estadual de Florestas

Ação: Cofinanciamento de Implantação de Centro de Pesquisa e Difusão de

Conhecimento da Biodiversidade

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$500.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$500.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.397/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.397/2010, de Eduardo Antônio Arantes do

Nascimento, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas

Gerais – Fetaemg –, e outros, encaminha pedido de cumprimento, por parte do
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governo do Estado de Minas Gerais, das ações previstas na Deliberação Normativa

Copam nº 133, de 2009, que prevê a instalação de uma Comissão de Gestão Pública

para construir propostas de geração de emprego e renda para os assalariados rurais

que trabalham na atividade de corte de cana-de-açúcar, em especial dos oriundos

das regiões Norte, do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, à qual foram aglutinadas outras cinco

propostas, cobra providências do Poder Executivo mineiro previstas na Deliberação

Normativa Copam n° 133, de 2009, que regula a utili zação do fogo na colheita da

cana-de-açúcar no Estado. Em especial, o autor pede a instalação da Comissão de

Gestão Pública, prevista no art. 9° da norma, e que  terá como objetivo exatamente o

acompanhamento da implementação das medidas previstas por ela.

As propostas aglutinadas, por se tratarem de temas conexos, são: de Elias Esteves

Alves, da Câmara Municipal de Araçuaí, solicitando incentivo à atração e implantação

de indústrias no Vale do Jequitinhonha; de Itamar Alves de Souza, da Ascopi -

Itaobim; Claudilene da Costa Ramalho, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social de Novo Cruzeiro; Elias Esteves Alves, da Câmara Municipal de Araçuaí;

Eduardo Antônio Arantes do Nascimento, da Fetaemg - Belo Horizonte; e Albano

Silveira Machado, da Prefeitura Municipal de Berilo; que solicitam aumento dos

recursos financeiros para capacitação de mão de obra, em especial dos

trabalhadores que atualmente estão empregados em atividades do corte de cana-de-

açúcar e colheita do café, nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e São Francisco; de

Claudilene da Costa Ramalho, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de
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Novo Cruzeiro, solicitando incrementar o investimento em capacitação de

trabalhadores empregados em atividades de corte de cana-de-açúcar, no Vale do

Jequitinhonha, com vistas a propiciar oferta de mão de obra para atração de

investimentos para a região; de Claudilene da Costa Ramalho, da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social de Novo Cruzeiro, solicitando a realização de

eventos (fórum, seminário, etc.), com a participação efetiva da ALMG, para discutir a

migração dos trabalhadores da região do Vale do Jequitinhonha para trabalharem no

corte da cana-de-açúcar no estado de São Paulo e os efeitos da mecanização dessa

atividade sobre o mercado de trabalho da região do Vale do Jequitinhonha; de Albano

Silveira Machado, da Prefeitura Municipal de Berilo, solicitando a criação de uma

ação para capacitar, para geração de renda, as mulheres cujos maridos migram

sazonalmente para o corte de cana-de-açúcar.

As propostas têm em comum a sugestão de medidas mitigadoras dos impactos na

oferta de postos de trabalho a serem ocasionados pela norma estadual que prevê

redução do uso do fogo na colheita manual da cana-de-açúcar e de medidas

similares no Estado de São Paulo. Afirma-se ainda, que esses efeitos recairão sobre

contingentes de trabalhadores das regiões Norte, do Jequitinhonha, do Mucuri e do

Rio Doce.

Tal mudança estrutural no setor sucroalcooleiro tem fundamento em ações do

Estado de Minas Gerais na fiscalização, no âmbito de seu território, da redução

gradativa do uso do fogo no corte de cana-de-açúcar, em observância aos preceitos

constitucionais, bem como à legislação complementar. A Deliberação Normativa

Copam nº 133, de 2009, que regulamenta a prática da queima da cana-de-açúcar

para fins de colheita e dá outras providências, deliberou, em seu art. 1º, que “os

produtores e empreendimentos consumidores de cana-de-açúcar implantados no

Estado de Minas Gerais a partir de 2008, nas áreas com declividade inferior a 12%,

poderão utilizar a prática de queima controlada em no máximo 20% de área a ser

implantada, devendo essa prática ser eliminada na totalidade de área até o ano de

2014”. Portanto, esse quadro é tipicamente irreversível, motivo pelo qual é premente

a discussão do tema e a iniciativa de ação pública que amorteça as consequências

potencialmente danosas advindas do conjunto dessas mudanças, permitindo a
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criação de condições para a atração de investimentos e o desenvolvimento de novos

negócios nas regiões do Estado atingidas.

Para acolher a demanda sugerimos o envio de ofício à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social solicitando que os trabalhadores rurais empregados na

atividade do corte de cana-de-açúcar, em especial aqueles oriundos das regiões

Norte, do Jequitinhonha, do Mucuri, do Rio Doce e do Triângulo, que estarão sujeitos

ao desemprego estrutural decorrente da crescente mecanização daquela atividade

econômica sejam incluídos nos projetos promovidos por meio da Ação 1656 –

Implantação da Usina Mineira do Trabalho – para capacitação profissional para

inserção no mercado de trabalho.

Propomos, ainda acolher a demanda solicitando da Assembleia Legislativa que

realize discussões mais aprofundadas sobre o tema e requerendo explicações do

Executivo quanto à efetiva instalação da Comissão de Gestão Pública, instrumento

que visa ao estabelecimento de governança sobre questão de relevante interesse

público no Estado.

Conclusão

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

1.397/2010 na forma de requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.397/2010, apresentada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado

de Minas Gerais – Fetaemg –, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja realizada audiência pública para discutir soluções para os problemas

socioeconômicos gerados pelo contínuo processo de mecanização da atividade de

corte de cana-de-açúcar, no que tange à população rural empregada nessa atividade

no Estado de Minas Gerais.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.397/2010, apresentada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado

de Minas Gerais – Fetaemg –, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social,

solicitando que os trabalhadores rurais empregados na atividade do corte de cana-de-

açúcar, em especial aqueles oriundos das regiões Norte, do Jequitinhonha, do

Mucuri, do Rio Doce e do Triângulo, que estarão sujeitos ao desemprego estrutural

decorrente da crescente mecanização daquela atividade econômica sejam incluídos

nos projetos promovidos por meio da Ação 1656 – Implantação da Usina Mineira do

Trabalho – para capacitação profissional para inserção no mercado de trabalho.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.397/2010, apresentada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado

de Minas Gerais – Fetaemg –, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, solicitando esclarecimentos sobre o cumprimento da

Deliberação Normativa Copam nº 133, de 2009, que regulamenta a prática da queima

da cana-de-açúcar para fins de colheita, em especial no que diz respeito ao seu art.

9º, que prevê a criação de Comissão de Gestão Pública para fins de

acompanhamento do cumprimento do estabelecido na mesma deliberação.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.400/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.400/2010, de autoria do Sr. Francisco Carlos
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Pardini, da Associação dos Pescadores e Aquicultores de São Francisco de Sales,

encaminha proposta de criação de ação no PPAG 2008/2011, denominada Ações

Estratégicas de Incentivo à Piscicultura, com a finalidade de incentivar a cadeia

produtiva da piscicultura, por meio da estruturação de laboratórios e de uma rede de

coleta do pescado com veículos refrigerados e de assistência técnica.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG- 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 criar uma ação na área de resultados “Investimento

e Valor Agregado da Produção” do PPAG 2008/2011, que incentive a cadeia

produtiva da piscicultura no Triângulo Mineiro. Segundo o seu autor, a região possui

aptidão para a piscicultura, em virtude do clima, da presença de inúmeras represas e

de empreendedores dispostos a desenvolver a atividade. Além disso, ainda conforme

o autor, o Município de Uberaba receberá um frigorífico de pescado, com verba do

Ministério da Pesca.

Embora considerando oportuno o estímulo à cadeia produtiva da piscicultura no

Triângulo Mineiro, entendemos que não seja conveniente a criação de uma ação no

PPAG 2008/2011, visto que a proposta pode ser atendida por ações já existentes, de

responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede –,

a qual deve caber a escolha da ação mais apropriada.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio do envio

de requerimento à Sede, com o intuito de solicitar estudos sobre a viabilidade de se

incentivar a cadeia produtiva da piscicultura no Triângulo Mineiro e de informar sobre

potencial da região para o desenvolvimento dessa atividade.

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

1.400/2010 na forma do requerimento, anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.400/2010, apresentada pela Associação dos Pescadores e Aquicultores de São

Francisco de Sales, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede – solicitando a

realização de estudos sobre a viabilidade de se incentivar a cadeia produtiva da

piscicultura no Triângulo Mineiro, tendo em vista a aptidão da região para a

piscicultura, em virtude do clima, da presença de inúmeras represas e de

empreendedores dispostos a desenvolver a atividade.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.402/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.402/2010, de autoria da Sra. Beatriz da Silva

Cerqueira, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais –

Sind-UTE –, e outros, sugere criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada

“Melhoria da utilização dos recursos didático-pedagógicos nas escolas de ensino

fundamental”, com a finalidade de promover a capacitação, em todas as escolas de

ensino fundamental, dos profissionais da educação e das comunidades escolares

para o uso de equipamentos de informática e multimídia, de modo a contribuir para a

melhoria da qualidade da educação.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011 para o
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exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A sugestão apresentada propugna pela melhoria da utilização dos recursos

didático-pedagógicos nas escolas de ensino fundamental por meio de cursos e

treinamentos sobre as novas tecnologias de informação dirigidos a profissionais de

educação e comunidade escolar.

Está claro que o educador deve desenvolver habilidades para lidar com os recursos

da informática e os novos meios de comunicação, não só para o planejamento e

preparo das aulas, mas também para o acompanhamento e orientação dos alunos.

Esses recursos inovadores, se bem incorporados às práticas educativas, despertam a

curiosidade, enriquecem o debate e ampliam o prazer de aprender dos alunos, além

de facilitar o trabalho do professor.

De acordo com os gestores dos projetos estruturadores da Área de Resultados

Educação de Qualidade, a partir da adequação das unidades escolares aos padrões

básicos previstos na Ação 1024 – Melhoria da infraestrutura física, mobiliário e

equipamentos escolares do ensino fundamental –, do Programa 030 – Novos padrões

de gestão e atendimento da educação básica –, a formação e a qualificação de

equipes ou da comunidade para a utilização da infraestrutura ou dos equipamentos

instalados devem ser viabilizadas por meio de projetos apresentados pelos Grupos de

Desenvolvimento Profissional – GDPs – de cada escola. O projeto estruturador

Desempenho e Qualificação de Professores é fundado nessa metodologia, que

depende da elaboração de projetos pelos GDPs e, portanto, da adesão das equipes

escolares. A proposta em tela, no entanto, pretende que esse treinamento seja

centralizado pela Secretaria de Estado de Educação – SEE –, de modo a que todas

as escolas sejam beneficiadas, independentemente de reivindicarem ou não tais

ações de capacitação. Isso certamente exigiria a adoção de mecanismos para que a

frequência aos cursos e treinamentos oferecidos por esse novo formato seja

vinculante para professores e escolas. Sugerimos, assim, acatar a nova ação
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proposta, mediante requerimento à Secretaria de Estado de Educação para que

analise a viabilidade de se instituir nova metodologia para a capacitação dos

profissionais de educação nos termos sugeridos, incluindo mecanismos para

frequência aos programas seja parte integrante dos processos de avaliação de

desempenho e qualificação profissional.

Conclusão

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

1.402/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.402/2010, apresentada por Beatriz da Silva Cerqueira e Marilda de Abreu Araújo,

do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretária de Estado

de Educação solicitando seja analisada a viabilidade de se instituir nova metodologia

para a capacitação dos profissionais de educação, por meio de cursos e

treinamentos, para a utilização das novas tecnologias de informação nas escolas de

educação básica do Estado.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.403/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.403/2010, de autoria da Sra. Selmara Mamede,

da Interfóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e outros, sugere

modificação da regionalização da Ação 4276 – Desenvolvimento de parcerias e

programas – do PPAG 2008-2011, redistribuindo-se as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher



____________________________________________________________________________
1553

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.403/2010 sugere modificação da

regionalização da Ação 4276 – Desenvolvimento de parcerias e programas – do

PPAG 2008-2011, redistribuindo-se as metas físicas e financeiras, com o objetivo de

especificar o gasto de uma parte dos recursos disponíveis nessa ação, vinculando-os

à elaboração do Plano Estadual de Medidas Socioeducativas.

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do

Adolescente – ECA –, de 1990, as crianças e os adolescentes passaram a ser

definidos como “pessoas em condição peculiar de desenvolvimento” e reconhecidos

legalmente como indivíduos portadores do direito à proteção integral e prioritária por

parte da família, da sociedade e do Estado. Esse novo marco regulatório significou o

fim do sistema Febem e o surgimento do Sistema Nacional de Atendimento

Socioeducativo – Sinase –, no final dos anos 1990.

A participação do Estado de Minas Gerais no âmbito do Sinase pressupõe a

elaboração do Plano Estadual de Medidas Socioeducativas, que definirá a política

estadual sobre o tema para os próximos anos. Trata-se, pois, de atividade que deve

merecer especial atenção no âmbito do planejamento público. Entretanto, já existe,

no âmbito da Ação 4276, orçamento para a produção do plano, razão pela qual

entendemos ser conveniente e oportuno o acolhimento da proposta na forma de

requerimento ao Secretário de Estado de Defesa Social, solicitando providências para

que seja efetivada a elaboração do Plano Estadual de Medidas Socioeducativas.

Conclusão

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

1.403/2010 na forma de requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.
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André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.403/2010, apresentada pela Sra. Selmara Mamede, da Interfóruns de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente, e outros, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social solicitando

providências para que seja efetivada a elaboração do Plano Estadual de Medidas

Socioeducativas.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.410/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.410/2010, de Beatriz da Silva Cerqueira, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -, e

outros, sugere criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada “Avaliação

prognóstica da metodologia de formação”, dirigida ao profissional da educação básica

da rede estadual de ensino, com a divulgação dos resultados obtidos.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 -, para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 a criação de ação no PPAG 2008-2011, com vistas

à avaliação prognóstica do Programa 014 - Desempenho e qualificação dos

professores -, com participação da comunidade escolar.
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Em nosso entendimento, a proposta é meritória, haja vista a necessidade de se

avaliarem a eficácia e a eficiência das ações de capacitação profissional dos

professores da educação básica para uma aprimoramento constante da educação.

Ademais, ela está em consonância com a diretriz de “monitoramento do desempenho

e da qualificação de professores, visando elevar a performance profissional dos

professores dos ensinos básico, fundamental e médio”, prevista no Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI – 2007-2023, considerada, nesse importante

instrumento de planejamento, uma das orientações prioritárias para que o Estado

alcance as metas de educação de qualidade. Além disso, a participação da

comunidade escolar no processo de avaliação das ações de capacitação dos

professores representa mais uma oportunidade de atuação da comunidade na gestão

escolar, tornando a escola cada vez mais próxima da realidade em que está inserida.

Acreditamos que a forma mais adequada de acolhimento da proposta seja por meio

de alteração da finalidade da Ação 1387 - Qualificação profissional e avaliação de

professores - ensino fundamental - e da finalidade da Ação 1388 - Qualificação

profissional e avaliação de professores - ensino médio -, ambas integrantes do

Programa 014 - Desempenho e qualificação de professores, de forma a incluir

explicitamente a participação da comunidade escolar no processo de avaliação da

qualificação dos professores.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 -, para o exercício de 2011.

Conclusão

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

1.410/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nº 4.894, anexadas a este

parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.894/2010

Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

- Ação: 1387 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE
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PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade:

Para: Aprimorar a qualificação dos professores do ensino fundamental com a

participação dos profissionais da educação no desenvolvimento da metodologia

adotada e com a avaliação da comunidade escolar

Justificativa: Alteração da finalidade da ação com objetivo de garantir uma

educação de qualidade por meio da avaliação das ações de capacitação profissional

dos professores da educação básica.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.894/2010

Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

- Ação: 1388 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE

PROFESSORES - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade:

Para: Aprimorar a qualificação dos professores do ensino médio com a participação

dos profissionais da educação no desenvolvimento da metodologia adotada e com a

avaliação da comunidade escolar.

Justificativa: Alteração da finalidade da ação com objetivo de garantir uma

educação de qualidade por meio da avaliação das ações de capacitação profissional

dos professores da educação básica.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.412/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.412/2010, de autoria de Vanessa Barçante

Jota, da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola - Amefa - e outros,

encaminha proposta de criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada

“Atendimento escola família agrícola - ensino fundamental rural em tempo integral”,

com a finalidade de 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.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de



____________________________________________________________________________
1557

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011, para o

exercício 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 originou-se de cinco sugestões, reunidas por tratarem de

tema semelhante, e apresenta três objetivos. O primeiro visa à restauração das

Ações 2138 − “Atendimento escola família agrícola - ensino fundamental rural em

tempo integral” e 2139 − “Atendimento escola família agrícola - ensino médio rural

integrado à educação profissional rural em tempo integral”, o segundo almeja reduzir

as metas financeiras da Ação 4587 – Atendimento às escolas família agrícola, e o

terceiro tem como meta a formação de educadores para atuação nessas escolas.

As escolas família agrícola - EFAs - são mantidas por associações comunitárias e

visam a 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 1.412/2010 objetiva o aprimoramento dessa

cooperação, incentivando a atuação dessas escolas.

Em 2008, a ação de apoio às EFAs se dava apenas por meio da concessão de

bolsas de estudos e não havia garantia efetiva de repasse dos valores

correspondentes pagos aos alunos do ensino 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.

Para corrigir essa anomalia, na revisão do PPAG de 2008 foram incorporadas três

alterações ao Plano. A Ação 4587 foi alterada, passando a se referir somente à
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melhoria da infraestrutura das EFAs, e duas novas ações foram incluídas no

Programa 232 - Escola família agrícola, garantindo-se o repasse dos percentuais do

Fundeb à essas escolas, de acordo com o nível de ensino.

Na proposta de revisão do PPAG para o exercício de 2011, as Ações 2138 e 2139,

criadas em 2008 e que garantiam a concessão de bolsa-aluno conforme os valores

Fundeb, foram excluídas permanecendo apenas a Ação 4587, que se destina

somente à infraestrutura. Essa alteração prejudica muito o funcionamento dessas

escolas, que dependem dos recursos públicos principalmente para manter suas

atividades cotidianas, e não apenas para reformas estruturais.

Segundo informação dos representantes da Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão - Seplag -, a alteração que consta do documento encaminhado pelo

Executivo está equivocada. A intenção era excluir o aporte de recursos para

infraestutura e reunir as ações de apoio financeiro às escolas, conforme a modalidade

prevista no Fundeb, na Ação 4587, mas deixou-se de adequar a finalidade da ação

remanescente. Esse esclarecimento corrobora a necessidade de se garantir os

recursos previstos para a concessão de bolsa-aluno às EFAs.

Desse modo, fica evidente a pertinência da restauração das ações cujos valores

“per capta” devem ser atualizados conforme o estabelecido pela Resolução SEE nº

1.585, de 13/5/2010, proporcionalmente ao número de alunos matriculados em cada

modalidade de ensino nas EFAs, tal como informado pela Associação Mineira das

Escola Família Agrícola - Amefa.

No que se refere à redução das metas financeiras da Ação 4587, o montante

previsto na ação, destinado apenas para a melhoria da infraestrutura de 15 escolas,

está superestimado. Assim, parece-nos que a proposta em análise é procedente.

Quanto à formação de educadores, sabe-se que, para atuação no meio rural, o

profissional precisar ser capacitado de forma diferenciada, para que desenvolva a

habilidade de articular saberes de uma escola tradicional com os saberes locais,

conjugando a teoria e prática dentro da realidade do meio rural.

Segundo informação da autora, as EFAs não dispõem de recursos suficientes para

promover essa capacitação dos professores; por isso, entendemos pertinente a

inclusão, no PPAG, de previsão de gastos com a capacitação dos educadores das
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Escolas Família Agrícola na Ação 4587, com a respectiva alteração do nome dessa

ação de forma a adequá-lo à finalidade.

Em resumo, para o atendimento desta proposta são adequadas as seguintes

alterações ao PPAG: restauração das ações de concessão de bolsa-aluno, segundo

os níveis de educação fundamental e médio, redução das metas financeiras e

alteração de finalidade da Ação 4587.

Portanto, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de emendas

ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG-2008-2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.412/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexadas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.894/2010

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - Atendimento Escola Família Agrícola - Ensino Fundamental Rural 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)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha/Mucuri            287        583.809,66

Mata            257        522.784,26

Cancelamento Compensatório:

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Valor (R$): 1.106.593,92

Justificativa: A retomada das ações vem ao encontro das necessidades reais para a

promoção da educação diferenciada e para cumprimento do Decreto 44.984, de

19/12/2008 e da Resolução da SEE 1257 de 23/12/2008, resguardando recursos para

a execução das atividades que influenciam direta e indiretamente na formação dos

jovens rurais. Tal modificação trará segurança e garantia às EFA's para planejar e

gerir suas atividades pedagógicas/administrativas, além de proporcionar maior

transparência na aplicação, execução e fiscalização do recurso público.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.894/2010

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - Atendimento Escola Família Agrícola Ensino Médio Rural Integrado à

Educação Profissional Rural 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 MÉDIO BENEFICIADO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha/Mucuri            535      1.131.819,25

Mata            185        391.376,75



____________________________________________________________________________
1561

Noroeste de Minas             76        160.781,80

Norte de Minas            174        368.105,70

Sul de Minas             65        137.510,75

Cancelamentos Compensatórios:

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Valor (R$): 513.054,08

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 1.676.540,17

Justificativa: A retomada das ações vem ao encontro das necessidades reais para a

promoção da educação diferenciada e para cumprimento do Decreto nº 44.984, de

19/12/2008, e da Resolução da SEE 1257 de 23/12/2008, resguardando recursos

para a execução das atividades que influenciam direta e indiretamente na formação

dos jovens rurais. Tal modificação trará segurança e garantia às EFA's para planejar

e gerir suas atividades pedagógicas/administrativas, além de proporcionar maior

transparência na aplicação, execução e fiscalização do recurso público.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.894/2010

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de finalidade:

Para: 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

Mudança de produto:

Para: ALUNO DO ENSINO MÉDIO BENEFICIADO

Mudança de unidade de medida:

Para: ALUNO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha/Mucuri 6        152.139,00

Mata 6        152.139,00

Noroeste de Minas 1         25.358,00

Norte de Minas 1         25.358,00

Sul de Minas 1         25.358,00

Justificativa: Os valores aportados para a melhoria da infraestrutura foram

superestimados, por isso é necessária a redução das metas financeiras previstas

para a ação.

As EFA's são comunitárias e não dispõem de recursos para a formação de

professores, que precisam de formação específica.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento Escola Família Agrícola - Ensino Fundamental Rural em Tempo

Integral

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$1.106.593,92

Dedução:

UO deduzida: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$1.106.593,92

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento Escola Família Agrícola Ensino Médio Rural Integrado à

Educação Profissional Rural em Tempo Integral

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$2.189.594,25

Deduções:
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UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 1.676.540,17

UO deduzida: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$513.054,08

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.413/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.413/2010, de autoria de Mezaque Silva de

Jesus, visa à alteração da Ação 4110 – Promoção e garantia de direitos humanos –

do Programa Associado 162 – Desenvolvimento das políticas de direitos humanos –

do PPAG 2008-2011, modificando a sua finalidade.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 promover políticas públicas de garantia de direitos

humanos para os povos indígenas. Para isso, sugere alteração da finalidade da Ação

4110 – Promoção e garantia de direitos humanos –, que faz parte do Programa

Associado 162 – Desenvolvimento das políticas de direitos humanos.

A finalidade da Ação 4110 do PPAG 2008-2011, exercício de 2010, era “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”. Já no

projeto de revisão do PPAG, para o exercício 2011, em tramitação nesta Casa, a
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finalidade dessa ação passou a ser “promover políticas públicas de garantia de

direitos humanos para todos os cidadãos do Estado, em especial para os grupos

excluídos do exercício dos direitos”. Com isso, houve uma ampliação e generalização

dos destinatários desta ação.

A proposta de ação legislativa em estudo reafirma uma demanda por proteção

específica da população indígena, em razão da situação diferenciada desse grupo no

exercício de direitos de cidadania, quer civis, quer políticos, quer sociais. Entendemos

que as comunidades quilombolas encontram-se na mesma situação. Para garantir o

exercício desses direitos, contudo, não há necessidade de alterar a finalidade da

Ação 4110, basta destinar recursos da mencionada ação especificamente para essas

comunidades.

A Ação 4110, sobre a qual incide a alteração da proposta de ação legislativa em

comento, também foi objeto da Proposta de Ação Legislativa nº 1.448/2010, de

autoria de Maria Aparecida dos Santos Queiroz, da Associação Papa João XXIII no

Brasil, que sugere ampliação de sua meta financeira para fomentar as ações do

Comitê Gestor Estadual para a Criança e o Adolescente do Semiárido Mineiro. Tendo

em vista a consolidação das emendas ao projeto de revisão do PPAG, as alterações

pretendidas pela Proposta de Ação Legislativa nº 1.448 serão incluídas nas emendas

anexas a este parecer.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa mencionada

e da proposta em análise, por meio de emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que

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

2011 para o exercício de 2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.413/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.
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André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Carlin Moura.

EMENDA N° ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4110 - PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual          2.000        648.981,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$100.000,00

Justificativa: Ampliação da meta financeira da ação com vistas a apoiar as ações do

Comitê Gestor Estadual para Criança e Adolescente do Semiárido.

EMENDA N° ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação: Promoção e Garantia de Direitos Humanos

Comitê Gestor Estadual para Criança e Adolescente do Semiárido (R$100.000,00);

Promoção de Direitos Humanos dos Povos Indígenas e Comunidades Quilombolas

(R$100.000,00).

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$200.000,00

Deduções:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

UO deduzida: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação: Promoção e Garantia de Direitos Humanos

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.414/2010

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.414/2010, da Sra. Beatriz da Silva Cerqueira,

do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –,

e outros, encaminha proposta de criação de ação no Programa 030 – Novos padrões

de gestão e atendimento da educação básica – do PPAG 2008-2011, com a

denominação de “Controle social do modelo de certificação profissional da rede

pública estadual” e a finalidade de adicionar a democratização do modelo de

certificação, através da definição dos padrões e da avaliação permanente deste.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 os proponentes, o modelo de certificação ocupacional adotado no

Estado não foi discutido em conjunto com os profissionais de educação. A

preocupação se mostra pertinente, tendo em vista que a obtenção do certificado pode

repercutir na carreira do servidor, conforme prevê o art. 18, § 2º, da Lei nº 15.293, de

4/8/2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado,

além de ser requisito para a ocupação do cargo em comissão de Diretor de Escola.

Assim, entendemos que o objetivo da proposta de ação legislativa em comento é

procedente, mas não julgamos ser necessária a criação de nova ação no PPAG.

Dessa forma, somos favoráveis ao acolhimento da proposta em análise por meio da

alteração da finalidade da Ação 4479 – Sistema de certificação ocupacional –, do

Programa 030 – Novos padrões de gestão e atendimento da educação básica -,

incluindo a participação dos profissionais de educação na definição dos critérios e da

metodologia adotados para a implementação dos processos de certificação.

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

1.414/2010 na forma da apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –

2008-2011, anexa a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 4479 - SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

Mudança de finalidade:

Para: Promover a certificação dos profissionais da educação, com vistas a contribuir

para a melhoria da qualidade da educação básica, prevendo-se a participação desses

profissionais na definição dos critérios e da metodologia adotados nos processos de

certificação.

Justificativa: A alteração visa a envolver os profissionais de educação na discussão

dos critérios e da metodologia adotados no processo de certificação ocupacional.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.418/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.418/2010, de autoria da Sra. Maira Christina

Marques Fonseca, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig

–, encaminha sugestão de criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada

“Incentivo à produção de plantas medicinais para o SUS em Minas Gerais”, com a

finalidade de apoiar projetos para produção de espécies de plantas medicinais por

agricultores familiares e desenvolvimento de tecnologias para cultivo dessas

espécies.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o
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exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 comento pretende incluir uma ação no Programa

039, com o objetivo de incentivar a produção, por agricultores familiares, de espécies

de plantas medicinais para fornecimento ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Em conformidade com a Política Nacional de Práticas Integrativas e

Complementares ao SUS, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e

a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS – Renisus –, a

Secretaria de Estado de Saúde – SES – selecionou 14 espécies para fornecimento ao

SUS no Estado. Contudo, tais espécies não são produzidas em quantidade e com

qualidade necessárias para esse propósito.

Tendo esse objetivo em vista, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais –Epamig – tem trabalhado em parceria com a SES para desenvolver

tecnologias de cultivo para essas espécies por meio de projetos de pesquisa

aprovados em editais públicos. Mas esse suporte ainda é insuficiente para atender às

referidas políticas, já que o acolhimento das plantas pelo SUS depende da

adequação da produção às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –

Anvisa.

A proposta é meritória e poderia ser ainda mais benéfica para a economia estadual

se se voltasse para os agricultores familiares, em consonância com o Programa 028 –

Minas sem fome –, voltado especificamente para esse setor. Desse modo, justifica-se

a criação da ação, dotada de meta financeira de R$50.000,00 com meta física de 50

famílias beneficiadas. A Empresa de Assistênica Técnica e Extensão Rural do Estado

de Minas Gerais – Emater – apresenta-se como unidade orçamentária mais

adequada para gerir essa ação, em virtude de trabalhar diretamente com os

produtores rurais familiares e, inclusive, por já executar as demais ações do

Programa Minas sem fome. Como finalidade, mantém-se a proposta da autora:

“Apoiar projetos para produção de espécies de plantas medicinais por agricultores
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familiares e para o desenvolvimento de tecnologias para cultivo dessas espécies”.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.418/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Incentivo à produção de plantas medicinais para o SUS em Minas Gerais

Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Apoiar projetos para produção de espécies de plantas medicinais por

agricultores familiares e para o desenvolvimento de tecnologias para cultivo dessas

espécies.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             50  50.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$50.000,00

Justificativa: Com base na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a
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Secretaria de Estado de Saúde selecionou 14 espécies de plantas medicinais para

serem fornecidas ao Sistema Único de Saúde - SUS - no Estado. Esta nova ação

estimulará os agricultores familiares do Estado a produzirem tais espécies de plantas

medicinais, o que, além de contribuir para a saúde no Estado, refletirá também na

geração de renda e na inclusão social desses agricultores.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 3041 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais

Ação: Incentivo à Produção de Plantas Medicinais para o Sus em Minas Gerais

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$50.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$50.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.421/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.421/2010, de autoria do Sr. Valdir Inácio

Ferreira, da Prefeitura Municipal de Araporã, sugere alteração da Ação 1374 –

Construção de batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais –, do PPAG

2008-2011, modificando-se a finalidade e a regionalização e redistribuindo-se as

metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 nº 1.421/2010 sugere alteração da Ação 1374 –

Construção de batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais –, do PPAG

2008-2011, modificando-se a finalidade e a regionalização e redistribuindo-se as

metas físicas e financeiras, de forma a garantir a construção de um núcleo do Corpo

de Bombeiros na região do Triângulo para atender os Municípios de Araporã,

Tupaciguara, Centralina, Canápolis e Monte Alegre.

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

coordenação e a execução de ações de defesa civil, a prevenção e o combate a

incêndio, as perícias de incêndio, a busca e o salvamento e o 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 uma unidade desse órgão na região do Triângulo, objeto da proposta

em análise, com vistas a garantir a prestação de serviços especializados de

prevenção e proteção destinados à população. Entretanto, verificamos que essa

demanda pode ser encaminhada por meio de apresentação de requerimento com

pedido de providências à Secretaria de Defesa Social e ao Comando do Corpo de

Bombeiros.

Conclusão

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

1.421/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.
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André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Carlin Moura.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.421/2010, apresentada pelo Sr. Valdir Inácio Ferreira, da Prefeitura Municipal de

Araporã, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Secretário

de Defesa Social e ao Comandante do Corpo de Bombeiros pedido de providências

para garantir-se a construção de um núcleo do Corpo de Bombeiros na região do

Triângulo.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.424/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.424/2010, de autoria da Sra. Beatriz da Silva

Cerqueira, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais –

Sind-UTE –, e outros, sugere alteração de Programa 030 – Novos padrões de gestão

e atendimento da educação básica –, do PPAG 2008-2011, de modo a consignar, em

seu escopo, padrões básicos relacionados às condições de trabalho dos profissionais

da educação.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 busca incorporar ao objetivo do Programa 030 – Novos

padrões de gestão e atendimento da educação básica –, do Plano Plurianual de Ação
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Governamental – PPAG - 2008-2011, expressão que inclua as condições de trabalho

dos profissionais da educação.

Um dos grandes desafios para a efetiva melhoria da qualidade do ensino público é

estabelecer os mecanismos de estímulo profissional para docentes e demais

trabalhadores da educação. Entre eles, destacam-se carreira atraente e desafiadora,

salários condizentes e boa infraestrutura de apoio ao trabalho pedagógico. Sem

dúvida, explicitar que as condições de trabalho adequadas integram os padrões de

gestão e atendimento nas instituição de ensino é um marco para a educação de

qualidade no Estado.

Assim, somos favoráveis a esta proposta de ação legislativa na forma de emenda

ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG - 2008-2011, para alterar o objetivo do Programa 030.

Conclusão

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

1.424/2010 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 anexa a este

parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Mudança de objetivo:

Para: melhorar o desempenho das escolas por meio da definição e implantação de

padrões básicos relacionados à gestão escolar, à rede física, aos recursos didático-

pedagógicos, às condições de trabalho dos profissionais de educação, orientados

para o aprendizado do aluno e a eficiência operacional.

Justificativa: Altera o objetivo do programa incluindo referência a padrões básicos

relacionados às condições de trabalho dos profissionais da educação.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.425/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.425/2010, de autoria do Sr. Marco Aurélio

Epaminondas França, da Prefeitura Municipal de Frutal, sugere alteração da Ação

4232 – Policiamento ostensivo geral –, do PPAG 2008-2011, a fim de serem previstas

metas físicas e financeiras para a implantação do projeto Olho Vivo no Município de

Frutal, região do Triângulo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular, no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.425/2010 pretende alterar a Ação 4232,

denominada “Policiamento ostensivo geral”, para que sejam previstas metas físicas e

financeiras para a implantação do projeto Olho Vivo em Frutal, a fim de combater o

uso de drogas e reduzir os índices de criminalidade no Município.

O projeto Olho Vivo é um sistema da Polícia Militar que monitora, por meio de

câmeras de vídeo, pontos estratégicos das áreas que apresentam maior índice de

criminalidade. Esse sistema de videomonitoramento permite a redução do número de

delitos, bem como a identificação de infratores, contribuindo para várias outras ações

de segurança. Nessa perspectiva, a proposta em análise constitui importante

demanda, tendo em vista que o projeto consistirá em instrumento de prevenção à

violência e de melhorias na segurança da população.

A pretensão, entretanto, deve abranger a região do Triângulo e precisa ser ajustada

não na Ação 4232, mas na Ação 1029 – Implantação de ferramentas integradas de

tecnologia de informação e comunicação –, a qual tem por finalidade promover a

integração e modernização de ferramentas de tecnologia da informação e

comunicação. Por isso, sugerimos o acolhimento da proposta em análise por meio de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano



____________________________________________________________________________
1575

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, a fim de serem

acrescentadas, na Ação 1029, metas física e financeira na região do Triângulo, no

valor de R$400.000,00. No Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011, opinamos pela

especificação da despesa acima para a implantação do projeto Olho Vivo na região

do Triângulo.

Conclusão

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

1.425/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL

Ação: 1029 - IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             12      2.473.970,00

Triângulo              2        576.030,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$400.000,00

Justificativa: Acréscimo de metas física e financeira na região do Triângulo, com

vistas à implantação do projeto Olho Vivo.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social



____________________________________________________________________________
1576

Ação: Implantação de Ferramentas Integradas de Tecnologia de Informação e

Comunicação - Implantação do Projeto Olho Vivo na Região do Triângulo.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$400.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$400.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.426/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.426/2010, de Miriam Ester Soares, da

Comissão da Produção Orgânica em Minas Gerais, encaminha sugestão de criação

de ação no PPAG 2008-2011 com a finalidade de incentivar a produção orgânica no

segmento da agricultura familiar e apoiar a comercialização dos seus produtos.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 sugere a inclusão de uma ação no PPAG,

visando apoiar o desenvolvimento da agricultura orgânica em Minas Gerais. Trata-se

de pleito do segmento da agricultura orgânica, que há quatro anos reitera a

necessidade da incorporação do tema pela agenda de políticas públicas do Estado.

Especificamente, a proposta visa à restauração de uma ação de origem popular

excluída do PPAG 2008-2011 na revisão de 2008 para exercício de 2009.

A agricultura orgânica apresenta a vantagem de ocasionar menor impacto ao meio
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ambiente, ao mesmo tempo que permite melhor qualidade de vida aos produtores e

consumidores. Além disso, a categoria orgânica apresenta valor agregado expressivo

na comercialização dos produtos agropecuários, inclusive com potencial de

exportação. A atuação do Estado no apoio à produção orgânica auxiliaria a

comercialização de seus produtos e possibilitaria alimentação de melhor qualidade

para a população.

Buscando atender esse segmento produtivo, sugerimos o envio de requerimento à

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais –

Emater-MG – para que dê especial atenção aos agricultores dedicados à agricultura

orgânica no Estado.

Conclusão

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

1.426/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.426/2010, apresentada por Miriam Ester Soares, da Comissão da Produção

Orgânica em Minas Gerais, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício ao Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais – Emater-MG –, solicitando seja dada especial

atenção aos agricultores dedicados à produção orgânica.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.427/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.427/2010, de Marcos Luiz da Cunha Jota, do

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas

Gerais – Consea-MG – e outros, encaminha sugestão de criação de programa
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estruturador no PPAG 2008-2011, denominado “Fortalecimento da produção e

comercialização dos produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar”, com

a finalidade de garantir aos agricultores familiares condições de assistência técnica,

apoio para produção e beneficiamento e comercialização de seus produtos e

contribuir no resgate dos hábitos alimentares e na garantia da alimentação adequada

para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – e ao

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Tal programa é composto das seguintes

ações, agrupadas segundo suas unidades orçamentárias:

Unidade Orçamentária - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural:

1) qualificação dos trabalhadores/técnicos para atuarem no programa;

2) comercialização direta;

3) elaboração e publicação de cartilhas;

4) apoio aos agricultores familiares envolvidos nos programas PAA e PNAE;

5) garantia de assistência técnica para associações e agricultores envolvidos no

PNAE e PAA;

6) cofinanciamento da alimentação escolar;

7) capacitação de agentes envolvidos na produção da alimentação escolar;

8) operacionalização do CAE;

9) reforma de refeitórios, compra de utensílios e equipamentos para cozinhas e

criação de espaços para armazenar os alimentos na escola;

Unidade Orçamentária - Fundação Rural Mineira – Ruralminas:

10) recuperação e readequação de estradas vicinais.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 visa à criação de um programa estruturador com o objetivo

de fortalecer a agricultura familiar e estreitar os laços entre sua produção e a

alimentação escolar. O programa abrange ações como a capacitação dos agricultores

e dos agentes envolvidos nos programas, a recuperação de estradas vicinais, o apoio

à comercialização direta para as escolas e a melhoria de sua infraestrutura.

A essa proposta foram aglutinadas outras três que tratam de temas semelhantes:

criar uma ação que auxilie a regularização das associações de agricultores familiares,

de forma que consigam vender seus produtos para a merenda das escolas

municipais; restaurar nome e finalidade da Ação 4113, de acordo com a redação de

2010; apoiar os Municípios e superintendências de ensino para esclarecer o caráter

inclusivo do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Trata-se de iniciativas de grande relevância, tanto para os agricultores familiares

como para as instituições educacionais. No caso dos primeiros, a venda direta para

escolas amplia o mercado para seus produtos, o que fortalece o setor, que

atualmente perde em competitividade em relação aos grandes produtores em função

da pequena escala de sua produção. No caso das escolas, a aquisição direta de

produtos para a merenda escolar permite adequar a alimentação servida às

particularidades regionais, conforme o cardápio elaborado pelo nutricionista

responsável, além de possibilitar certa redução dos custos.

Atualmente, as escolas da rede pública mineira compram os alimentos para a

merenda com recursos repassados pela Secretaria de Estado de Educação às caixas

escolares. Esses recursos têm origem no Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação – FNDE –, sendo executados pelo Ministério da Educação por meio do

PNAE.

Em 2009, foi aprovada a Lei Federal nº 11.947, de 2009, que, em seu art. 14,

dispôs que, dos recursos financeiros repassados pelo FNDE às escolas por via do

PNAE, um mínimo de 30% deverá ser utilizado 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”. Para tanto, a lei dispensou o

processo licitatório para a aquisição de gêneros alimentícios, além de prever as
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circunstâncias em que se pode dispensar a aquisição de alimentos conforme o

percentual previsto. Ainda, condicionou o repasse de recursos do FNDE à formação e

ao funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar, o qual, em Minas Gerais, foi

instituído pelo Decreto nº 38.806, de 1997. Assim, a proposta sob comento articula

órgãos e instituições para atender a todo esse processo de forma satisfatória para os

envolvidos.

Não obstante o mérito do pleito, avaliamos como inoportuna a criação de programa

no PPAG 2008-2011, pois esse plano passará por profunda transformação em sua

versão 2012-2015, o que poderá descaracterizá-lo. Frisamos, porém a importância da

questão apresentada tanto no aspecto da oportunidade de formalização econômica

da produção agrícola, da melhoria de renda dos agricultores e do estímulo ao

associativismo no segmento da agricultura familiar, quanto para a melhoria da

alimentação escolar, na medida em que garante regionalização e qualidade dos

alimentos adquiridos. No entendimento deste relator a matéria em tela deve merecer

especial atenção das Secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

– Seapa – e da Secretaria de Estado de Educação – SEE.

Desse modo, para atender à proposta, optamos por restaurar a Ação 4092 –

Capacitação continuada de recursos humanos envolvidos na alimentação escolar –,

referente ao Programa 234 – Alimentação escolar. Ainda, somos pela restauração da

Ação 4113 – Apoio à comercialização direta –, com a finalidade “apoiar a organização

formal dos agricultores familiares para a realização de venda direta de seus

produtos”, conforme pleito popular, durante a revisão do PPAG em 2009, que levou a

sua inclusão para o exercício de 2010 do PPAG 2008-2011. Vale informar que a Ação

4113, incluída à época, foi apropriada na presente revisão pelo órgão gestor do

programa, tendo seu nome e finalidade descaracterizados, o que justifica a inclusão

de nova ação com o mesmo teor da original, incluída em 2009. Por fim, propomos o

envio de requerimento à Seapa, solicitando a criação de programa que atenda às

demandas mencionadas, no PPAG 2012-2015.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, e ao Projeto de Lei nº
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4.895/2010, 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 2011, e de envio requerimento.

Conclusão

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

1.427/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nos 4.894/2010 e 4.895/2010 e

do requerimento anexos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

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: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            200        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$100.000,00

Justificativa: A presente ação se refere à restauração de ação incluída para o

exercício 2010 - Ação 4113 -, que previa organização dos agricultores familiares para

a comercialização, pois, apesar de mantida no PPAG, teve o nome e a finalidade

substancialmente alterados. Sua execução pretende apoiar agricultores familiares e

orientar Municípios para a aquisição direta de alimentos dentro dos parâmetros
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estabelecidos pela Lei Federal nº 11.947, de 2009 (lei que dispõe sobre o PNAE).

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

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 2011 Financeiras 2011

Estadual          3.594        250.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$250.000,00

Justificativa: Restauração da Ação 4092, do Programa 234.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 3041 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais

Ação: Apoio à Comercialização Direta

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010
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Acréscimo:

UO beneficidada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Capacitação Continuada de Recursos Humanos Envolvidos na Alimentação

Escolar

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$250.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$250.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.427/2010, apresentada pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

Sustentável do Estado de Minas Gerais – Consea-MG –, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, solicitando a elaboração de programa estruturador, para o

PPAG 2012-2015, que vise ao fortalecimento da produção e da comercialização dos

produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar e que contemple, por

sugestão do proponente, as seguintes medidas:

1) qualificação dos técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

do Estado de Minas Gerais – Emater – para atuarem no programa;

2) capacitação dos agricultores familiares para o acesso ao programa;

3) elaboração e publicação de cartilhas sobre segurança alimentar e temas afetos;

4) apoio e financiamento a projetos de natureza produtiva para os agricultores

familiares envolvidos;

5) assistência técnica para associações e agricultores envolvidos;

6) cofinanciamento da alimentação escolar por parte do Estado;

7) capacitação de agentes envolvidos na produção da alimentação escolar;

8) operacionalização do Conselho de Alimentação Escolar;
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9) reforma de refeitórios, compra de utensílios e equipamentos para cozinhas e

criação de espaços para armazenar os alimentos na escola;

10) recuperação e readequação de estradas vicinais.

Requer, ainda, seja anexada aos ofícios cópia do parecer emitido na Proposta de

Ação Legislativa nº 1.427/2010.

André Quintão, Presidente da Comissão da Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.428/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.428/2010, de autoria de Valdir Inácio Ferreira,

da Prefeitura Municipal de Araporã, sugere alteração, no PPAG 2008-2011, da Ação

1358 – Construção, ampliação e reforma de unidades da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais –, modificando-se as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.428/2010 sugere alteração, no PPAG 2008-

2011, da Ação 1358 – Construção, ampliação e reforma de unidades da Polícia Militar

do Estado de Minas Gerais –, modificando-se as metas físicas e financeiras, com

vistas à construção de um novo prédio para a PMMG no Município de Araporã.

A Constituição de 1988, no título que trata da ordem social, estabelece em seu art.

144 a Polícia Militar como um dos órgãos responsáveis pela segurança pública,

definida no “caput” desse artigo como “dever do Estado e responsabilidade de todos”.

Além disso, o § 5º do mesmo artigo diz que “às polícias militares cabem a polícia

ostensiva e a preservação da ordem pública”.
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A Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - é uma das mais antigas instituições de

segurança pública do Brasil, pois sua origem remonta ao século XVIII, ainda no

período colonial. Após sucessivas transformações, estão atualmente definidas como

funções da PMMG, segundo o art. 142 da Constituição Estadual de 1989, “a polícia

ostensiva de preservação criminal, de segurança, de trânsito urbano e rodoviário, de

florestas e de mananciais e as atividades relacionadas com a preservação e

restauração da ordem pública, além da garantia do exercício do poder de polícia dos

órgãos e entidades públicos, especialmente das áreas fazendária, sanitária, de

proteção ambiental animal, de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural”.

Presente em todos os Municípios do Estado, a Polícia Militar apresenta, todavia, em

alguns deles, necessidade de melhor estruturação física, logística e de recursos

humanos. Esse é o caso do Município de Araporã, onde a PMMG ocupa um prédio da

Prefeitura Municipal sem as condições ideais. A proposta em exame solicita a

construção de um novo prédio para a PMMG em Araporã.

A proposta em epígrafe é meritória, tendo em vista que Araporã, Município do

Triângulo Mineiro com cerca de 6 mil habitantes e onde se localiza uma grande

hidrelétrica, tem o maior PIB “per capita” do País: R$261.000,00, segundo dados de

2006 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Com esse nível de

riqueza, é altamente provável a atração de imigrantes para a cidade, o que denota a

necessidade de se ampliar e melhorar a estrutura de policiamento ostensivo no

Município.

Todavia, a implementação de nova sede da PMMG no Município não envolve

apenas investimentos em estrutura física, devendo comportar também um

planejamento da Polícia Militar em termos de recursos humanos. Assim, para este

momento, é recomendável que a proposta em análise seja acolhida na forma de

requerimento à Polícia Militar solicitando providências para a ampliação da unidade

da PMMG no Município de Araporã.

Conclusão

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

1.428/2010 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.
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André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.428/2010, apresentada por Valdir Inácio Ferreira, da Prefeitura Municipal de

Araporã, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao

Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de providências para a ampliação da

unidade da Polícia Militar no Município de Araporã.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.429/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.429/2010, de Dalva Maria de Queiroz Tiago, da

Prefeitura Municipal de Carneirinho, sugere instalação de Fórum no Município de

Carneirinho, incluindo a construção de sua estrutura física, no âmbito do Programa

723 - Prestação jurisdicional - do PPAG-2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2010, em Itapagipe, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.429/2010 sugere a instalação de Fórum em

Carneirinho, Município da região do Triângulo, incluindo a construção de sua

estrutura física. O pleito justifica-se, pois foi criada comarca no referido Município em

2008, por meio das alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 105, de

14/8/2008, na Lei Complementar nº 59, de 18/1/2001, que contém a organização e a
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divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. A comarca criada também é integrada

por Limeira do Norte, de acordo com o art. 52 da Lei Complementar nº 105. Além

disso, o fórum mais próximo encontra-se na Comarca de Iturama, e a instalação do

fórum solicitado, em Carneirinho, atenderá de forma mais adequada e eficaz às

demandas pela prestação jurisdicional em seus distritos e nos de Limeira do Norte,

bem como possivelmente atenderá a outros Municípios da microrregião de Frutal,

onde se insere, como o limítrofe União de Minas.

Verifica-se que há uma ação no PPAG-2008-2011, no Programa 723 - Prestação

jurisdicional -, que pode atender à sugestão da proposta em análise: a Ação 2117 -

Construção e reforma de unidades prediais do Tribunal de Justiça -, cuja finalidade é

“garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e judiciais,

com observância de critérios de prioridade, sustentabilidade, acessibilidade e

segurança, contribuindo para a formação de ambientes que proporcionem a eficiência

e a qualidade operacional esperadas pela sociedade”.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa ora em

análise na forma de requerimento ao Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando as

providências necessárias para a construção e a instalação de Fórum na Comarca de

Carneirinho.

Conclusão

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

1.429/2010 na forma de requerimento, anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.429/2010, apresentada por Dalva Maria de Queiroz Tiago, da Prefeitura Municipal

de Carneirinho, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao

Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando providências para a construção e a

instalação de fórum na Comarca de Carneirinho.
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André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.430/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.430/2010, do Sr. Mauro Ângelo Defeo, sugere

a criação de ação no PPAG 2008-2011 com a denominação de “Implantação de

núcleos culturais nas unidades prisionais femininas” e a finalidade de promover

atividades culturais, como música e artesanato, possibilitando o aprendizado de um

ofício que contribua para a geração de renda e propicie novas perspectivas

profissionais às detentas, visando à ressocialização.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.430/2010 propõe a criação de ação no PPAG

2008-2011, no Programa 020 – Expansão, modernização e humanização do sistema

prisional –, com a denominação de “Implantação de núcleos culturais nas unidades

prisionais femininas” e a finalidade de promover atividades culturais, como música e

artesanato, possibilitando o aprendizado de um ofício, de forma a contribuir para a

geração de renda e a propiciar novas perspectivas profissionais às detentas, visando

à ressocialização.

A promoção de atividades culturais no sistema prisional, objeto da proposta em

análise, constitui demanda importante para o processo de reinserção social das

detentas. A dança, a música, o teatro, o entretenimento contribuem para despertar

nelas a cultura e o gosto pelas artes, o que faz parte do processo de transformação e

de mudança do comportamento social. O objetivo do sistema prisional é garantir que
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o detento cumpra a pena em segurança e que tenha condições de retornar para a

sociedade melhor do que como saiu. Investir em cultura, portanto, é investir em

ressocialização, o que é bom tanto para o sistema prisional quanto para a sociedade.

De acordo com a justificação do governo, as atividades culturais são executadas no

âmbito da Ação 1129 – Implantação dos núcleos de ensino e profissionalização nas

unidades prisionais. Por isso, não é necessária a inclusão de ação, mas, sim, a

alteração da finalidade da Ação 1129, a fim de garantir a implantação e o

desenvolvimento dessas atividades.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise por meio de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, alterando a finalidade da

Ação 1129.

Conclusão

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

1.430/2010 na forma da apresentação da emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010

anexa a este parecer.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL

Ação: 1129 - IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E

PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

Mudança de finalidade:

Para: AMPLIAR O NÚMERO DE PRESOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE

ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE E PROFISSIONALIZAÇÃO POR MEIO DA

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO E DE

NÚCLEOS CULTURAIS, EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS.

Justificativa: Alteração da finalidade da ação, com vistas a garantir também a

implantação de núcleos culturais nas unidades prisionais do Estado.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.431/2010



____________________________________________________________________________
1590

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.431/2010, de Mezaque da Silva de Jesus, do

Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais, encaminha sugestão de alteração

da Ação 4228 - Apoio à implantação de pomares - 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 procura promover a segurança alimentar

das comunidades indígenas por meio da formação de pomares domésticos, visando à

produção de frutas, à geração de renda e ao complemento nutricional. Para tanto,

propõe a ampliação das metas físicas e financeiras da Ação 4228 - Apoio à

implantação de pomares.

Muitas comunidades indígenas vivem grave situação de insegurança alimentar,

necessitando de alternativas para a melhoria da qualidade de vida. Portanto, é

importante a atuação do Estado no auxílio a esse segmento da sociedade.

Entretanto, consideramos que a proposta pode ser mais adequadamente atendida na

Ação 4447 - Apoio à produção de alimentos em comunidades indígenas e

quilombolas. Tendo em vista a existência de povos indígenas nos Municípios da

região Centro-Oeste, propomos alterar a regionalização da referida ação, de forma a

incluir também essa porção do Estado.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, 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

1.431/2010 na forma de emenda ao Projeto de Lei no 4.894/2010, anexa a este

parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: 4447 - APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM COMUNIDADES

INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 20         10.000,00

Centro-Oeste 20         10.000,00

Jequitinhonha/Mucuri 180         45.000,00

Norte de Minas 95         30.000,00

Rio Doce 70         30.000,00

Sul de Minas 35         15.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.433/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.433/2010, de autoria do Sr. Lucas José

Andrade, da Câmara Municipal de São Domingos das Dores, solicita a construção de

100 fossas sépticas e o melhoramento de banheiros para as comunidades rurais de

São Domingos das Dores.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 solicita a construção de 100 fossas sépticas e o melhoramento

dos banheiros de comunidades rurais de São Domingos das Dores.

As fossas sépticas funcionam como uma alternativa para localidades que não

possuem sistema público de coleta e tratamento de esgoto. Sua instalação, aliada à

melhora nas instalações sanitárias, contribui para a saúde e o bem-estar da

população, o que nos leva a considerar pertinente e oportuna a proposta apresentada

pelo Sr. Lucas José Andrade.

Assim, para acolher a demanda do proponente, sugerimos alterar a regionalização

da Ação 4200 – Instalação de módulos sanitários em residências de famílias de baixa

renda –, acrescendo R$100.000,00 às suas metas financeiras, e destinando esse

valor à região do Rio Doce, para atender especificamente as comunidades rurais do

Município de São Domingos das Dores.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-

2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.433/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

Ação: 4200 - INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE

FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 20              0,00

Central 136              0,00

Estadual 471      2.724.000,00

Jequitinhonha /Mucuri 48              0,00

Norte de Minas 22              0,00

Rio Doce 17        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$100.000,00

Justificativa: As fossas sépticas são uma alternativa para localidades que não

possuem sistema público de coleta e tratamento de esgoto, contribuindo para a saúde

e o bem-estar da população. A alteração na Ação 4200 visa à instalação desses

equipamentos na região do Rio Doce, para atender especificamente as comunidades

rurais do Município de São Domingos das Dores.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana

Ação: Instalação de Módulos Sanitários em Residências de Famílias de Baixa

Renda - Atendimento às comunidades rurais de São Domingos das Dores.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.436/2010
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.436/2010, de autoria do Sr. Daniel Moreira da

Silva, da Associação Papa João XXIII no Brasil, e outros, sugere alteração da Ação

4132 – Proteção e restauração de direitos –, do PPAG 2008-2011, modificando sua

meta financeira.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, resultante da aglutinação de sugestões que tratavam de

temas semelhantes, apresenta dois objetivos. O primeiro é ampliar a meta financeira

da Ação 4132 – Proteção e restauração de direitos –, do Programa Estruturador 162

– Desenvolvimento das políticas de direitos humanos –, para apoiar a implantação do

Protocolo de Humanização do Atendimento das Vítimas de Abuso e Exploração

Sexual. O segundo é destinar recursos da mesma ação para a implementação do

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

instaurada nesta Casa em 2001, cujo relatório final evidenciou a gravidade do

problema no Estado, apontando a necessidade de reforçar a rede de proteção social
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à criança e ao adolescente. Com o intuito 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. Por meio dele, a

apuração das denúncias terá regras mais claras, o que facilitará o desenvolvimento

dos procedimentos legais e agilizará a punição dos agressores. Pretende-se, com a

medida, aumentar o índice de responsabilização de autores de violência sexual

contra crianças e adolescentes.

A rede de atendimento às vítimas de abuso e exploração sexual deve ser

qualificada, já que crianças e adolescentes necessitam de um tratamento especial,

humanizado, que evite o processo de “revitimização”, dificultando sua recuperação

psicológica. A “revitimização” ocorre quando as vítimas, em seus depoimentos, são

levadas a reviver a violência a que foram submetidas. Para minimizar esse processo,

foi criado o depoimento sem dano, no qual um psicólogo ou assistente social colhe o

relato das vítimas e o Juiz e os demais presentes na sala de audiência acompanham

esse depoimento por um aparelho de TV. Dessa forma, impede-se o contato da

criança com o seu agressor, que, na maioria das vezes, é algum familiar. Por esse

motivo, é importante que se invista na implantação do Protocolo de Humanização do

Atendimento das Vítimas de Abuso e Exploração Sexual.

Diante do exposto, acolhemos a proposta em análise por meio de emendas ao

Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2008-2011 para o exercício de 2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.436/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4132 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         12.000      1.707.630,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$100.000,00

Justificativa: Ampliação da meta financeira com vistas à implantação do Protocolo

de Humanização do Atendimento das Vítimas de Abuso e Exploração Sexual e à

implementação do Protocolo de Investigação de Denúncias de Abuso e Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação: Proteção e Restauração de Direitos

- Desenvolvimento do Protocolo de Humanização do Atendimento das Vítimas de

Abuso e Exploração Sexual (R$100.000,00);

- Implantação do Protocolo de Investigação de Denúncia de Abuso e Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes (R$100.000,00).

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$200.000,00

Deduções:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

UO deduzida: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação: Proteção e Restauração de Direitos

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.437/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.437/2010, de autoria da Sra. Paola Domingues

Botelho Reis de Nazareth, 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, modificando-se a regionalização e redistribuindo-se as metas

físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 1.437/2010 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, modificando-se a regionalização e

redistribuindo-se as metas físicas e financeiras.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, instituído pela Lei Federal nº

8.069, de 1990, 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 como sujeitos de

direitos e estabelece uma política de atendimento composta de medidas protetivas,

socioeducativas e pertinentes aos pais e responsáveis. A efetivação dos direitos da

criança e do adolescente é dever da família, da comunidade, da sociedade e do

poder público.

A política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente será garantida

pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelos Conselhos
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Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, pelo Fundo Estadual da Criança

e do Adolescente, pelos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e pelos

Conselhos Tutelares. A execução das ações de atendimento aos direitos da criança e

do adolescente ficará a cargo de órgãos e entidades governamentais.

A transferência de recursos financeiros da União para implementar as ações

visando atender crianças e adolescentes foi definida no art. 261 do ECA, que

estabelece: “A União fica autorizada a repassar aos Estados, e os Estados aos

Municípios, os recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta lei, tão

logo estejam criados os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nos

seus respectivos níveis”.

Por força desse dispositivo, foi instituído em nosso Estado o Fundo para a Infância

e a Adolescência – FIA –, destinado a repassar recursos e oferecer financiamento

para programas de atendimento à criança e ao adolescente. Poderão ser

beneficiários dos recursos do FIA as entidades e os órgãos públicos estaduais e

municipais responsáveis pela execução de programas de atendimento à criança e ao

adolescente, bem como as entidades não governamentais, legalmente constituídas,

sem fins lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, voltadas ao atendimento

da criança e do adolescente e com área de atuação no Estado.

A proposta ora analisada prevê alteração na regionalização da Ação 4696 – Apoio

aos Municípios e entidades nos serviços de atendimento aos direitos da criança e do

adolescente –, com redistribuição das metas física e financeira da ação. Salientamos

que a previsão no PPAG para 2011 contempla somente a região central. Embora a

análise das propostas de financiamento de projetos com recursos do FIA seja feita

pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, os projetos devem

atender a todas as regiões do Estado.

Assim, acolhemos a proposta com a apresentação de requerimento para envio de

ofício ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente solicitando

atenção no atendimento regionalizado das propostas encaminhadas para

financiamento com recursos do FIA, e de emenda ao projeto de lei de revisão do

PPAG alterando a regionalização, na Ação 4696, de “Central” para “Estadual”.

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

1.437/2010 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 4696 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE

ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             56      8.060.000,00

Justificativa: Alteração da regionalização da ação da Central para Estadual, tendo

em vista que os projetos aprovados pelo CEDCA, no âmbito da política de

atendimento aos direitos da criança e do adolescente, devem atender a todas as

regiões do Estado.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.437/2010, apresentada pela Sra. Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, solicitando atenção especial no

atendimento regionalizado das propostas encaminhadas para financiamento com

recursos do Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.438/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.438/2010, de autoria do Sr. Mezaque da Silva

de Jesus, do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais, encaminha sugestão
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de restauração da Ação 4451 – Apoio à regularização fundiária de áreas ocupadas

por comunidades indígenas e quilombolas –, 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 8/11/2010, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, vem a proposta a esta

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

Regimento Interno.

Fundamentação

Analisando a proposta sob comento, percebe-se que seu pleito não se refere a uma

restauração de ação excluída, já que a Ação 4451 – Apoio à regularização fundiária

de áreas ocupadas por comunidades indígenas e quilombolas – continua presente na

proposta de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011. Trata-se, na

verdade, da recomposição de suas metas física e financeira, que foram drasticamente

reduzidas com relação ao exercício de 2010, e do retorno à regionalização estadual.

A proposta é meritória, pois, apesar de tais regularizações fundiárias serem de

competência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra – e da

Fundação Nacional do Índio – Funai –, ambos vinculados à União, o Estado possui

um importante papel em tais processos, apoiando as atividades técnicas de

identificação, discriminação e regularização das áreas ocupadas por comunidades

quilombolas e indígenas.

Assim, considerando a expressiva defasagem nos estudos de identificação e de

levantamento fundiário em Minas Gerais para comunidades indígenas e quilombolas,

faz-se necessário recompor os valores das metas físicas e financeiras da Ação 4451,

para 500 famílias atendidas e R$100.000,00, respectivamente, de modo a garantir os

direitos dessas populações tradicionais.

Desse modo, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano
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Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.438/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894/2010 e 4.895/2010

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Gláucia Brandão - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 144 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGRÁRIO

Ação: 4451 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS

POR COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            500        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$99.000,00

Justificativa: Apoiar a regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades

indígenas e quilombolas no Estado.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 2411 - Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Ação: Apoio à regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades

indígenas e quilombolas

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$99.000,00

Dedução:
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UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$99.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.439/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.439/2010, de autoria do Sr. Geraldo Magela

dos Santos, da Associação de Pescadores e Piscicultores de Salinas, e outros,

encaminha sugestão de criação de ação no PPAG-2008-2011 visando à introdução e

colonização de peixes de espécies regionais nos barramentos construídos pelo

programa de convivência com a seca.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, à qual foram aglutinadas outras duas

propostas, visa criar ação para a introdução de peixes, inclusive de espécies

regionais, nos baramentos construídos pelo Programa 059 – Convivência com a seca

e inclusão produtiva –, com a finalidade de gerar renda e alimentação para as

famílias, aproveitando os barramentos que já estão sendo construídos.

As propostas aglutinadas, por tratarem de temas conexos, são: a do Sr. Márcio

Pereira Silva, do Instituto dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Vale

do Jequitinhonha - Itavale -, de Medina, solicitando o diálogo prévio entre

empreendedores e órgãos de fiscalização ambiental e sanitária na elaboração de

projetos de produção de peixes em barragens; e a do Sr. Albano Silveira Machado,

da Prefeitura de Berilo, pleiteando a ampliação das metas físicas e financeiras da
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Ação 4147 - Criação de pequenos animais - piscicultura - para incluir os Vales do

Jequitinhonha e Mucuri no rol das regiões abrangidas.

A proposta apresenta um fim nobre, ao possibilitar o uso múltiplo das águas nas

barragens e reservatórios dos programas de convivência com a seca. A piscicultura

constitui uma boa alternativa para geração de renda e alimentação familiar e seria

muito oportuna se realizada nas barragens que já estão sendo construídas nos

programas de convivência com a seca.

Os solicitantes comunicam não compreender os motivos de a região do

Jequitinhonha- Mucuri não ter sido abrangida na referida Ação 4147. Como forma de

atender a essa demanda, sugerimos o envio de requerimento à Empresa de

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG -

solicitando que apoie os agricultores e jovens rurais dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri nas atividades de piscicultura.

Ademais, foi observado na audiência pública de Itaobim que muitos dos

reservatórios e barragens no Jequitinhonha-Mucuri são bastante rasos e não seriam

adequados para a instalação de tanques-rede; nesses casos, seria mais adequado o

peixamento simples – introdução e colonização - com espécies regionais. Todavia,

mesmo essa possibilidade deve ser precedida de estudo sobre a viabilidade

econômica e ambiental do empreendimento, em função das características dos

reservatórios.

Para acolher essas observações, sugerimos alterar a finalidade da Ação 4147, para

incorporar a possibilidade de técnicas alternativas de piscicultura além dos tanques-

rede, nos casos das barragens e reservatórios construídos para o enfrentamento da

seca. Propõe-se, pois, o seguinte texto para a finalidade da referida ação: “Incentivar

a produção de pescado em tanques-rede e em reservatórios construídos para o

enfrentamento da seca, como alternativa de ocupação e renda para agricultores e

jovens rurais”.

Por fim, consideramos pertinente solicitar que a Emater-MG e a Fundação Rural

Mineira – Ruralminas – se articulem no tocante à prática da piscicultura nos

reservatórios construídos no âmbito dos programas de convivência com a seca.

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

1.439/2010 por meio da emenda ao Projeto de Lei no 4.894/2010 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: 4147 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA

Mudança de finalidade:

Para: Incentivar a produção de pescado em tanques-rede e em reservatórios

construídos para o enfrentamento da seca, como alternativa de ocupação e renda

para agricultores e jovens rurais.

 REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.439/2010, apresentada pelo Sr. Geraldo Magela dos Santos, da Associação de

Pescadores e Piscicultores de Salinas, e outros, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja encaminhado ofício ao Presidente da Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG - informando

sobre a alteração da finalidade da referida Ação 4147, de forma a possibilitar o

desenvolvimento de projetos de piscicultura em reservatórios construídos para o

enfrentamento da seca, e solicitando que apoie os agricultores e jovens rurais dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri nas atividades de piscicultura. Requer, ainda, seja

solicitado que a empresa se articule com a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - e

com os órgãos ambientais para avaliar as alternativas técnicas, econômicas e

ambientais para o uso múltiplo das águas nos reservatórios construídos no âmbito

dos programas de convivência com a seca.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.439/2010, apresentada pelo Sr. Geraldo Magela dos Santos, da Associação de

Pescadores e Piscicultores de Salinas, e outros, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja encaminhado ofício ao Presidente da Fundação Rural Mineira -

Ruralminas - informando sobre a alteração da finalidade da Ação 4147 – Criação de

pequenos animais - Piscicultura -, do PPAG-2008-2011, de forma a possibilitar o

desenvolvimento de projetos de piscicultura em reservatórios construídos para o

enfrentamento da seca, e solicitando que a instituição se articule com a Empresa de

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG - e

com os órgãos ambientais para avaliar as alternativas técnicas, econômicas e

ambientais para o uso múltiplo das águas nos reservatórios construídos no âmbito

dos programas de convivência com a seca.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.442/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.442/2010, de Gleidiany Ribeiro Ataide, da

Associação Papa João XXIII no Brasil, e outros, sugere criação de ação no PPAG

2008-2011 para viabilizar a realização do 29º Festivale.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 incluir ação nova no Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG 2008-2011 –, com o objetivo de apoiar a produção do 29º
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Festivale, a ser realizado na cidade de Jequitinhonha em 2011.

No projeto de revisão para o exercício de 2011 do PPAG, consta a Ação 4409 –

Estímulo à produção cultural –, do Programa 123 – Fomento à produção cultural –,

sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura – SEC –, que tem por

objetivo “incentivar e apoiar a produção artística de Minas Gerais” e está concebida

de maneira regionalizada. Essa previsão já poderia atender à proposta em tela, pois o

produto identificado, “projeto apoiado”, expressa uma possibilidade aberta aos

interessados para que apresentem seus projetos. Cumpre ressaltar que os produtores

do Festivale podem, ainda, beneficiar-se dos mecanismos estaduais de incentivo e

fomento à cultura, conforme editais do Fundo Estadual de Cultura e da Lei Estadual

de Incentivo à Cultura, pois se trata de evento anual e há diversos outros, de moldes

semelhantes, viabilizados pelos referidos mecanismos de fomento.

Assim, entendemos que o objetivo da proposta de ação legislativa em comento é

pertinente, mas não julgamos ser necessário criação de ação no PPAG. Incluímos a

pretensão dos proponentes na Ação 4409, por meio de emendas ao Projeto de Lei nº

4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.422/2010 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010, anexas

a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL

- Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL

Mudança de unidade orçamentária:

Para: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Mudança de finalidade:



____________________________________________________________________________
1607

Para: INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO CULTURAL EM SUAS VÁRIAS

MODALIDADES, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE

CULTURAL E ARTÍSTICA DE MINAS GERAIS.

Mudança de produto:

Para: PROJETO APOIADO

Mudança de unidade de medida:

Para: PROJETO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             13        505.601,00

Central             32      1.261.673,00

Centro-Oeste             13        505.601,00

Jequitinhonha/Mucuri             14        555.601,00

Mata             13        505.601,00

Noroeste de Minas              7        252.800,00

Norte de Minas             20        757.820,00

Rio Doce             13        505.601,00

Sul de Minas             13        505.601,00

Triângulo             13        505.601,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor R$50.000,00

Justificativa: O aumento da meta financeira visa fortalecer o Festivale, que é um

evento tradicional da cultura do Vale do Jequitinhonha que reúne, durante uma

semana, os talentos artísticos da região. O Festivale tem exercido papel fundamental

na valorização do potencial cultural do Vale, tratando de temas relevantes para a

região e oferecendo cursos, oficinas, exposições, apresentações artísticas, debates,

entre outras atividades.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010
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Acréscimo:

UO beneficidada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Ação: Estímulo à Produção Cultural - Realização do 29º Festivale.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$50.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$50.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.446/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.446/2010, de autoria do Sr. Welshman Gustavo

Pinheiro, da Sindicato Unico dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais –

Sind-UTE –, encaminha proposta de alteração da Ação 1052 – Ampliação das áreas

de vegetação nativa e recuperação de áreas degradadas – Fhidro –, 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 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 comento visa fortalecer e difundir as práticas de recuperação e

conservação de nascentes por todo o Estado, por meio da modificação da

regionalização da Ação 1052 – Ampliação das áreas de vegetação nativa e

recuperação de áreas degradadas - Fhidro.

É notória a importância da proteção das nascentes para a produção de água em



____________________________________________________________________________
1609

quantidade e com qualidade. Além de essencial à produção de alimentos e ao

abastecimento doméstico e industrial, a proteção das nascentes favorece também a

conservação da biodiversidade, na medida em que a abundância de áreas vegetadas

está diretamente relacionada à disponibilidade de hábitats para os animais e ao

fortalecimento dos fluxos gênicos entre os diversos ecossistemas.

Cumpre notar que as medidas de proteção e recuperação de áreas verdes,

incluindo as nascentes, estão previstas no PPAG em duas ações. A primeira, para a

qual se volta a proposta sob comento, tem recursos provenientes do Fundo de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do

Estado de Minas Gerais – Fhidro – e está prevista, em 2011, para a região do Rio

Doce. A segunda, Ação 1060 – Ampliação das áreas de vegetação nativa e

recuperação de áreas degradadas –, por sua vez, tem seus recursos provenientes

não só do Fhidro, mas também de outras fontes, e sua regionalização consta como

estadual.

Assim, acreditamos que o pleito do proponente pode ser atendido por meio da

discriminação dos valores das ações por região do Estado. Dessa forma, opinamos

pela aprovação da proposta em análise por meio de emendas ao Projeto de Lei nº

4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2008-2011.

Conclusão

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

1.446/2010 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, anexas.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Wander Borges.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

Ação: 1052 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Central          1.220        820.758,83

Noroeste de Minas            530        356.559,17

Justificativa: Adequação de regionalização da ação de modo a atender mais regiões

do Estado.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

Ação: 1060 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            600        413.899,13

Central          6.030      4.159.686,25

Centro Oeste          1.500      1.034.747,82

Estadual          2.000      1.379.663,76

Jequitinhonha/Mucuri          1.500      1.034.747,82

Mata          1.500      1.034.747,82

Noroeste de Minas          2.870      1.979.817,50

Norte de Minas          1.000        689.831,90

Justificativa: É necessário discriminar os valores das metas físicas e financeiras

para garantir uma execução ampla da ação no Estado.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.447/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.447/2010, de autoria de Welshman Gustavo

Pinheiro, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais -

Sind-UTE - , visa a alterar a Ação 2103 - Transporte escolar -, do Programa

Associado 233 - Cooperação Estado e Município na área educacional - do PPAG

2008-2011 -, com a finalidade de ampliar os recursos destinados pelo Estado ao

financiamento do transporte escolar nos Municípios.
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A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 objetiva ampliar a meta financeira da

ação relativa ao transporte escolar, no programa de cooperação entre o Estado e os

Municípios. Segundo o autor da proposição, o Município não pode arcar sozinho com

o transporte escolar dos alunos das escolas municipais e das estaduais.

O Ministério da Educação executa atualmente dois programas relativos ao

transporte de estudantes: o “Caminho da escola” e o “Programa nacional de apoio ao

transporte do escolar” - Pnate -, que visam atender alunos moradores da zona rural.

O programa “Caminho da escola” foi criado pela Resolução nº 3, de 28/3/2007, e

consiste na concessão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

- BNDES -, de linha de crédito especial para a aquisição, pelos Estados e Municípios,

de ônibus, miniônibus e micro-ônibus zero quilômetro e de embarcações novas. Já o

Pnate foi instituído pela Lei nº 10.880, de 9/6/2004, com o objetivo de garantir o

acesso à escola dos alunos do ensino fundamental público residentes em área rural,

por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, Distrito

Federal e Municípios. Com o advento da Lei nº 11.947, de 16/6/2009, o programa foi

ampliado para toda a educação básica, beneficiando também os estudantes da

educação infantil e do ensino médio residentes em áreas rurais. Dessa forma, o

transporte escolar dos alunos das redes municipais de ensino é realizado ou pela

aquisição de veículos pelos Municípios ou a partir do repasse de verba do Pnate.

Por meio de convênio, o Estado utiliza a frota municipal para transporte dos alunos

da rede estadual de ensino. No entanto, os executivos municipais consideram que o

valor repassado para a realização desse transporte é inadequado, pois não
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corresponde aos reais valores gastos.

Em que pese aos esforços realizados pelos três entes federados, há a necessidade

de uma participação mais efetiva do Estado para sanar as dificuldades do transporte

escolar. Assim, somos favoráveis à proposta de ação legislativa em análise, na forma

de emenda ao PPAG, criando ação denominada “Apoio aos Municípios para

aquisição de veículos para transporte escolar”. A finalidade dessa ação será prover

as regiões com o maior número de alunos dependentes de transporte escolar, das

áreas rurais mais distantes, priorizando os Municípios mais carentes.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 -, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.447/2010, na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.894/2010

Programa: 233 - Cooperação Estado e Município na área educacional

Ação ... - Apoio aos Municípios na aquisição de veículos para transporte escolar.

Finalidade: Dotar de veículos as regiões com maior número de alunos dependentes

de transporte escolar, priorizando os Municípios mais carentes e com as áreas rurais

mais distantes da sede da escola.

Produto : Município beneficiado Unidade de Medida: município

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100 10.000,00
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Justificativa: Ofertar veículos aos Municípios como forma de o Estado sanar o déficit

do transporte escolar.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 4.895/2010

Acréscimo:

U.O. beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Apoio aos Municípios na Aquisição de Veículos para Transporte Escolar.

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: Despesas de capital Valor: R$10.000,00

Dedução:

U.O. deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICARValor: R$10.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.449/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.449/2010, de Daniel Moreira da Silva, da

Associação Papa João XXIII no Brasil, e outros, sugere modificação da Ação 4362 –

Aprimoramento e ampliação da gestão das medidas de meio aberto –, modificando-se

a regionalização.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 aglutina duas sugestões apresentadas na audiência pública

realizada em Itaobim, e tem por escopo alterar a Ação 4362 – Aprimoramento e

ampliação da gestão das medidas de meio aberto –, de forma a ampliar as metas
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física e financeira, visando aumentar o número de vagas em meio aberto nas regiões

do Jequitinhonha/Mucuri e estadual.

Trata-se de proposta relevante, tanto porque atenta para a ausência dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri no projeto original quanto porque corrige as metas totais, cuja

previsão de aumento para 2011, em relação a 2010, era apenas de 3,12% (de 1.600

para 1.650 vagas), o que se mostra insuficiente para atingir a finalidade da ação

mencionada; verifica-se, todavia, conforme apurado nos debates desta Comissão,

que a região Centro-Oeste apresenta demanda semelhante à da região

Jequitinhonha/Mucuri, com carência de vagas para a aplicação de medidas

socioeducativas em meio aberto. Cabe, portanto, além de incluir a região

Jequitinhonha/Mucuri e aumentar as metas estaduais, atender também à região

referida.

O regime aberto é aplicável, nos termos do art. 114 da Lei Federal nº 7.210, de

1984, ao sentenciado que esteja trabalhando ou em via de ingressar no mercado de

trabalho e demonstre, por exames e antecedentes, possibilidade de se adaptar a

esse regime de forma responsável e disciplinada. É medida que prepara a reinserção

social do custodiado, razão pela qual deve ser priorizada, especialmente com a

ampliação da oferta de vagas no sistema penitenciário.

Cumpre, assim, alterar o planejamento plurianual, com idêntico impacto no

orçamento que se aprovará para o exercício de 2011, com a inclusão das regiões

aludidas, ampliação da meta física e acréscimo de recursos financeiros

correspondentes.

A proposta deve, portanto, ser acolhida, por meio de emendas ao Projeto de Lei nº

4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG 2008-2011 –, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.449/2010 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010, anexas

a este parecer.
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Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 120 124.950,00

Central 740 570.647,00

Centro- Oeste 60 37.500,00

Estadual 220 301.715,00

Jequitinhonha/Mucuri 60 37.500,00

Mata 60 63.559,00

Noroeste de Minas 60 54.810,00

Norte de Minas 180 162.426,00

Rio Doce 60 47.250,00

Sul de Minas 210 176.211,00

Triângulo 120 92.610,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$150.000,00

Justificativa: Ampliação das metas física e financeira da ação, visando aumentar o

número de vagas em meio aberto nas regiões do Jequitinhonha/Mucuri, do Centro-

Oeste e estadual.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Ação: Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto
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Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$150.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$150.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.453/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.453/2010, de autoria do Sr. Marcio Pereira

Silva, do Instituto dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Vale do

Jequitinhonha, solicita medidas de valorização das sementes crioulas ou regionais.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 valorizar as sementes crioulas no Vale do

Jequitinhonha. Segundo o proponente, os Municípios deveriam fazer levantamentos

sobre as demandas de sementes dos agricultores e distribuir sementes crioulas ou

híbridas conforme a opção do agricultor.

Sobre o tema das sementes crioulas, cumpre ressaltar que há no PPAG 2008-2011

a Ação 4447 – Apoio à produção de alimentos em comunidades indígenas e

quilombolas –, do Programa 028 – Minas sem fome –, que tem por finalidade o

provimento, pelo Estado, de sementes, inclusive crioulas, na implantação de

pequenos projetos agrícolas, visando ao desenvolvimento sustentável da agricultura

familiar praticada por indígenas e quilombolas. Como se nota, a importância dos
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cultivos baseados em sementes crioulas é reconhecida pelo Estado. Porém a

distribuição desse tipo de sementes se restringe às populações tradicionais.

Ainda sobre o tema, vale destacar que a Empresa de Pesquisa Agropecuária de

Minas Gerais – Epamig – já realiza trabalhos relacionados à formação de bancos de

sementes crioulas em algumas regiões do Estado. Tendo isso em conta, entendemos

ser adequado expandir a área de abrangência desse trabalho, atendendo também

agricultores não pertencentes a comunidades tradicionais, bem como estender as

pesquisas da empresa a cultivares ainda não trabalhados.

Assim, considerando a capacidade técnica da Epamig na formação de bancos de

sementes crioulas e a demanda ampla por esse tipo de insumo, propomos modificar a

finalidade da Ação 4042 – Transferência de tecnologias através de sementes –, sob

responsabilidade dessa empresa, de modo a abranger, entre as sementes

distribuídas, as crioulas. Além disso, propomos incluir os Vales do Jequitinhonha e

Mucuri na regionalização dessa ação, aportando metas físicas e financeiras iguais às

da região Norte de Minas, como forma de equalizar as oportunidades de produção

aos agricultores de ambas as regiões.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Conclusão

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

1.453/2010 na forma da emenda ao Projeto de Lei no 4.894 anexa.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA

AGROPECUÁRIA

Ação: 4042 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES

Mudança de finalidade:

Para: Apoiar o desenvolvimento do agronegócio mineiro através de fornecimento de

sementes, INCLUSIVE CRIOULAS.
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 82        121.606,00

Jequitinhonha/Mucuri 97        143.873,00

Mata 37         54.871,00

Norte de Minas 97        143.873,00

Sul de Minas 114        169.062,00

Triângulo 53         78.599,00

Justificativa: Estimular o uso de sementes crioulas e expandir a atuação do Estado

para a região Jequitinhonha-Mucuri.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.454/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.454/2010, de autoria do Sr. Geraldo Magela

Luiz Nobre, da Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa, encaminha demanda de

apoio financeiro para iluminação do cemitério municipal desse Município, no valor de

R$30.000,00.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 comento solicita apoio financeiro para a iluminação do cemitério do

Município de Vigem da Lapa. Alega o proponente que os velórios e sepultamentos

ficam restritos no período noturno, em função da falta de iluminação.

Considerando que a iluminação pública contribui para a segurança dos visitantes e
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para a conservação do patrimônio, somos pela aprovação da proposta por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.454/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010

anexas.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

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 2011 Financeiras 2011

Central 1        371.665,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$30.000,00

Justificativa: Assegurar recursos para a iluminação do cemitério no Município de

Virgem da Lapa.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Ação: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Iluminação do cemitério no Município

de Virgem da Lapa (R$30.000,00).

Objeto do gasto: Específico
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Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$30.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$30.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.455/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.455/2010, de autoria da Sra. Marlice Ornelas

Lucio, encaminha proposta de criação de ação no PPAG 2008-2011 denominada

“Apoio técnico às associações de artesãos do Vale do Jequitinhonha”, com a

finalidade de prestar assessoria técnica às associações de artesãos do Vale do

Jequitinhonha, estimulando a formalização, o aperfeiçoamento técnico da produção e

escoamento desta.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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, que tem como objetivo criar uma ação para a prestação de

assessoria técnica às associações de artesãos do Vale do Jequitinhonha, visa à

regularização formal da atividade, ao aperfeiçoamento de técnicas e ao escoamento

da produção. A proposta se justifica, segundo sua autora, pelo grande volume da

produção artesanal na região, responsável pela ocupação de boa parte da população

rural, embora haja dificuldades de escoamento dessa produção.

Cabe observar que o Programa 157 - Promoção e Desenvolvimento do Artesanato

em Minas Gerais -, do PPAG 2008-2011, já contém uma ação capaz de atender aos
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objetivos da proposta, qual seja a Ação 4461 - Qualificação do Artesanato Mineiro -,

que tem como finalidade “qualificar artesãos mineiros, proporcionando seu

aperfeiçoamento e a qualificação de multiplicadores na produção artesanal,

promovendo os produtos no país e no exterior, contribuindo para a autonomia do

artesão".

Cumpre ressaltar que a Proposta de Ação Legislativa nº 1.287/2010 também

propõe alteração da Ação 4461, com acréscimo nas metas física e financeira, visando

à capacitação de artesãos na região da Zona da Mata. Consideramos que tanto essa

proposta quanto a proposta em exame podem ser atendidas por meio dos recursos já

disponíveis na referida ação, sem a necessidade de alterá-la.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio do envio

de requerimento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede -,

com o intuito de solicitar a disponibilização de recursos da Ação 4461 para a

capacitação de artesãos nas regiões Jequitinhonha-Mucuri e Zona da Mata.

Conclusão

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

1.455/2010 na forma do requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Gláucia Brandão - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.455/2010, apresentada pela Sra. Marlice Ornelas Lucio, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico – Sede – solicitando a disponibilização de recursos da Ação 4461 -

Qualificação do artesanato mineiro -, do Programa 157 - Promoção e

desenvolvimento do artesanato em Minas Gerais -, do PPAG 2008-2011, para

aplicação na capacitação de artesãos nas regiões Jequitinhonha- Mucuri e Zona da

Mata.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.456/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.456/2010, de Antônio Reginaldo Martins

Moreira, da Câmara Municipal de Francisco Badaró, solicita viabilização de recursos

para montagem de sistemas de pesagem de bovinos no Vale do Jequitinhonha,

especificamente no Município de Francisco Badaró.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 sugere a viabilização de recursos

financeiros para a instalação de sistemas de pesagem de bovinos no Município de

Francisco Badaró. O autor argumenta que existem poucos desses sistemas no Vale

do Jequitinhonha e que esses, em sua maioria, são particulares.

Com a inexistência de sistemas públicos de pesagem, o pecuarista de pequeno

porte consegue comercializar seus animais apenas com estimativas grosseiras,

visuais. Essas estimativas levam a conflitos entre os negociantes e diminuem o

profissionalismo do comércio agropecuário. Em muitas das vezes, o pequeno

pecuarista é prejudicado por ser a parte mais vulnerável e fraca na negociação,

sendo levado a entregar seus animais com peso subavaliado. Em face dessa

realidade, o autor pondera que a existência de um sistema de pesagem público

poderia ser vantajoso para a profissionalização do comércio de toda a região; a

análise detida da proposta, porém, recomenda alteração da Ação 1167 – Apoio ao

desenvolvimento municipal –, do Programa Especial 733 – Programa de apoio ao

desenvolvimento municipal - Padem. Tendo por finalidade “promover o
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desenvolvimento socioeconômico dos Municípios mineiros”, essa ação comporta a

alocação de recursos para aquisição de equipamentos públicos que contribuam para

o desenvolvimento municipal e regional.

Dessa forma, propomos emenda acrescendo R$70.000,00 às metas financeiras

dessa ação, sem alteração das metas físicas, com a respectiva especificação da

despesa na Lei Orçamentária Anual – LOA.

Opinamos, portanto, pela aprovação da proposta em análise por meio de emendas

ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011.

Conclusão

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

1.456/2010 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894/2010 e 4.895/2010,

anexas a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

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 2011 Financeiras 2011

Central 1        411.665,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$70.000,00

Justificativa: A carência de balanças para aferição de peso de gado comercializado

no Município de Francisco Badaró e região induz a perdas para os pequenos



____________________________________________________________________________
1624

pecuaristas na comercialização de animais. Esta modificação nas metas financeiras

da Ação 1167 visa a destinar recursos especificamente à demanda dos pecuaristas

desse Município.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Ação: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição e Instalação do Sistema de

Pesagem de Bovinos no Município Francisco Badaró.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$70.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$70.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.459/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.459/2010, de Elizabete Souza Franca, da

Câmara Municipal de Jequitinhonha, encaminha proposta de alteração do PPAG

2008-2011, para garantir recursos para compra de balsa para o Distrito de São Pedro

de Jequitinhonha, no Município de Jequitinhonha.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 garantir recursos para a compra de uma
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balsa para o Distrito de São Pedro de Jequitinhonha, no Município de Jequitinhonha.

O acesso do Distrito de São Pedro de Jequitinhonha à BR-367 é cortado pelo Rio

Jequitinhonha, o que dificulta o trânsito de pessoas nessa localidade. Além disso, o

distrito de São Pedro de Jequitinhonha é um atrativo turístico, por se localizar à beira

do Rio Jequitinhonha. A aquisição da balsa se faz, então, necessária para garantir

que a população da região e os turistas possam transitar com segurança e com mais

facilidade.

Entretanto, o transporte aquaviário de passageiros é controlado pela Agência

Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ –, entidade integrante da

Administração Federal indireta.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimento de estudo de viabilidade Agência Nacional de Transportes

Aquaviários – ANTAQ.

Conclusão

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

1.459/2010 na forma de requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.459/2010, apresentada pela Câmara Municipal de São Pedro do Jequitinhonha, na

audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício 2011, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Agência Nacional de

Transportes Aquaviários – ANTAQ, solicitando seja elaborado estudo de viabilidade

sobre a implantação de uma balsa no Distrito de São Pedro de Jequitinhonha, no

Município de Jequitinhonha.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.461/2010

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.461/2010, de Manoel Antônio Fonseca Santos,

da Associação Papa João XXIII no Brasil, e outros, encaminha sugestão de alteração

da Ação 4154 – Apoio à produção de hortas domésticas –, do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, modificando a finalidade e as metas

físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 que o apoio à produção de hortas domésticas seja

direcionado também a associações e comunidades rurais, e não apenas a famílias.

Isso seria feito, nos termos da proposta, por meio da alteração da Ação 4154 – Apoio

à produção de hortas domésticas. O autor fundamenta sua proposta na segurança

alimentar da população e na importância das hortas para a autoestima familiar e

comunitária.

É de fundamental importância o apoio do Estado às hortas domésticas, uma vez

que proporciona às famílias o consumo de hortaliças como complemento alimentar e

nutricional de qualidade, além de possibilitar a comercialização dos excedentes. Daí

observamos a relevância dessa ação, tanto para a segurança alimentar, quanto para

uma possível geração de renda.

Diante disso, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise, por meio do envio

de requerimento à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de

Minas Gerais – Emater –, solicitando que o apoio à produção de hortas se estenda

também às associações e comunidades rurais.

Sobre tema semelhante, foi apresentada, também na audiência pública realizada

em Itaobim, a sugestão de que os recursos destinados a ações de distribuição de
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sementes possam ser utilizados na distribuição de “kits” de equipamentos, quando

houver passado a época dos plantios. Seu proponente, o Sr. Domingos Fernandes de

Souza, argumenta que, quando as sementes são distribuídas extemporaneamente,

mesmo quando bem acondicionadas pelo agricultor, não apresentam bom

desempenho quando plantadas no ano seguinte, o que representa desperdício de

dinheiro público.

Assim, com o objetivo de solucionar a entrega das sementes fora dos períodos

adequados, sugerimos que o ofício expedido Emater solicite também seja dada

especial atenção à questão, de forma que as sementes sejam entregues no tempo

devido.

Conclusão

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

1.461/2010 na forma de requerimento anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.461/2010, apresentada pela Associação Papa João XXIII no Brasil, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Presidente da Empresa de

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater –,

solicitando que o apoio à produção de hortas realizado pela empresa para famílias se

estenda também às associações e às comunidades rurais, e, ainda, que seja dada

especial atenção aos cronogramas de suas ações de distribuição de sementes, para

evitar prejuízos aos agricultores em virtude de atrasos em relação à época adequada

ao plantio.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.466/2010

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.466/2010, de autoria do Sr. Albano Silveira

Machado, da Prefeitura Municipal de Berilo, e outros, encaminha sugestão de criação

de ação no PPAG 2008-2011 com a finalidade de abastecimento de água para

consumo humano em comunidades de até 200 habitantes com a utilização de

soluções técnicas adequadas às aglomerações de baixa densidade populacional.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 12/11/2010, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o

exercício de 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2010, 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 cinco propostas que tratam

de temas semelhantes, objetiva criar uma nova modalidade de sistema de captação,

distribuição e abastecimento de água e captação e tratamento de esgotos para

atender às necessidades específicas das comunidades rurais que vivem em núcleos

dispersos. Em síntese, pretende-se universalizar o acesso à água e ao tratamento de

esgoto para a população que vive nas zonas rurais dessas regiões.

As propostas aglutinadas por tratarem de temas conexos são:

I) do Sr. Orlando Pereira da Silva, da Prefeitura Municipal de Ninheira, objetivando

regularizar e universalizar o abastecimento de água para esse Município;

II) duas do Sr. Itamar Alves de Souza, da Ascopi de Itaobim, sendo que a primeira

visa garantir o abastecimento de água nas comunidades quilombolas de Minas Novas

(Aspoqui, 51 famílias) e de Coluna (Furtuoso, 36 famílias, e Suaçuí, 47 famílias) e a

segunda solicita informações à empresa Copasa Serviços de Saneamento Integrado

do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A – Copanor – sobre o não funcionamento

dos sistemas implantados nas comunidades de Gravataí e Beira do Fanado/Maria

Pinto, no Município de Minas Novas;

III) do Sr. Antônio Reginaldo Martins Moreira, da Câmara Municipal de Francisco
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Badaró, que busca obter subsídio da Copanor para instalação dos sistemas de

abastecimento de água provisórios, nos locais onde não há acesso à água ou acesso

limitado, até que chegue o sistema definitivo;

IV) do Sr. Márcio Pereira, do Instituto dos Trabalhadores e Trabalhadoras na

Agricultura do Vale do Jequitinhonha, com o objetivo de rever o número mínimo de

famílias beneficiadas para a distribuição de água em comunidades rurais, que hoje é

de 200 pessoas.

Tem-se que a Copanor é uma empresa pública, subsidiária da Companhia de

Saneamento de Minas Gerais – Copasa –, criada para atender às regiões Norte e

Nordeste do Estado de Minas Gerais com serviços de abastecimento de água tratada,

coleta e tratamento de esgotos sanitários e construção de módulos sanitários e de

serviços domésticos em todas as residências que não os possuem.

De acordo com informações do site da Copanor, a empresa presta serviços em

todas as localidades com população entre 200 e 5.000 habitantes no Norte e

Nordeste de Minas (acesso em 24/11/2010, às 16 horas).

Entretanto, a ocupação dessas regiões é caracterizada pela existência de pequenas

comunidades afastadas umas das outras. Isso faz com que existam vários núcleos

populacionais dispersos e com menos de 200 habitantes. Assim, em função do

critério estabelecido pela Copanor, essas localidades não estão recebendo serviços

de água e de esgotamento sanitário.

Dessa forma, conclui-se que a exigência de número mínimo de pessoas para

viabilizar o atendimento da Copanor tem privado muitas pessoas do acesso à água e

do tratamento de esgoto. Esse fato é evidenciado pelo grande número de propostas

apresentadas nas audiências públicas de revisão do PPAG 2008-2011 que envolvem

o tema, bem como as várias manifestações de descontentamento apresentadas pela

sociedade civil durante essas audiências.

O argumento apresentado pela Copanor para o não atendimento das comunidades

com menos de 200 habitantes foi o alto custo do investimento para um benefício

limitado. A ideia inicial era atender a um maior número de pessoas, por isso a

definição do critério de atendimento a localidades com mais de 200 habitantes.

Como foi dito pela empresa, os sistemas tradicionais de abastecimento de água e
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coleta e tratamento de esgoto implantados têm um custo maior de implantação em

comunidades dispersas. No entanto, o custo de implantação desses sistemas não se

presta como argumento válido para privar determinadas comunidades de um direito

básico para sua sobrevivência: o acesso à água. Esse acesso deve ser

universalizado, de forma a garantir condições mínimas de dignidade e de saúde para

a população.

O que se admite são soluções alternativas à implantação de sistemas tradicionais

que sejam menos onerosas, mas que garantam o abastecimento de água de

qualidade para a população. Como exemplo, podemos citar antigos poços artesianos

em determinadas localidades que somente necessitariam de uma estruturação para

permitir a retirada de água pela população, bem como a construção de reservatórios

e o abastecimento de uma caixa d’água comunitária por meio de caminhões pipa. Em

suma, há de se pensar em soluções para o problema, mesmo que alternativas aos

sistemas tradicionais, mas que garantam o abastecimento dessas populações.

Vemos que todas as sugestões apresentadas e aglutinadas nesta proposta de ação

legislativa dizem respeito a problemas no abastecimento de água e no esgotamento

sanitário na área de atuação da Copanor. Especial atenção deve ser dada ao fato do

não atendimento das comunidades com menos de 200 habitantes.

Diante do exposto, entendemos pela necessidade de criação de uma ação no

PPAG 2008-2011, no âmbito do Programa 053 – Vida no Vale - Copanor –, que

objetive atender às necessidades de abastecimento de água e de esgotamento

sanitário dos núcleos populacionais com menos de 200 habitantes das regiões Norte

e Nordeste de Minas. Em consequência, recomendamos ainda a expedição de

requerimento à Copasa e à Copanor informando da criação da nova ação e

solicitando especial atenção à questão do abastecimento de água dessas

comunidades. Essa nova ação atende diretamente à demanda do Sr. Márcio Pereira,

do Instituto dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Vale do

Jequitinhonha.

Com relação às demais solicitações citadas no início deste parecer, entendemos

que essas não demandam a alteração do PPAG 2008-2011, mas dada a importância

dos questionamentos trazidos ao conhecimento desta Comissão, acreditamos que
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devem ser encaminhados à Copasa e à Copanor na forma de requerimento.

Por fim, diante da gravidade do problema apresentado, entendemos necessária

uma discussão mais aprofundada do tema, o que sugerimos seja realizado por meio

de uma audiência pública conjunta das Comissões de Participação Popular e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais – ALMG. Para tanto, opinamos pela expedição de um requerimento a

essas Comissões, solicitando a realização da audiência pública.

Em síntese, opinamos pela aprovação da proposta em análise por meio de emenda

ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011, bem como da expedição de requerimentos à Copasa, à Copanor e

às Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

da ALMG.

Conclusão

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

1.466/2010 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

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

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Programa: 053 - VIDA NO VALE - COPANOR

Ação: .... - Atendimento a pequenas comunidades

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Abastecimento de água para consumo humano em comunidades de até

200 habitantes com a utilização de soluções técnicas adequadas às aglomerações de

baixa densidade populacional.

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de medida: SISTEMA

Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha/Mucuri 50 530.000,00

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor: R$530.000,00

Justificativa: Atendimento das diversas comunidades rurais com até 200 habitantes

no Vale do Jequitinhonha, que não possuem previsão de investimentos pela Copanor.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Acréscimo:

UO beneficidada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Ação: Atendimento a Pequenas Comunidades

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$530.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$530.000,00

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.466/2010, apresentada pelo Sr. Albano Silveira Machado, da Prefeitura Municipal

de Berilo, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao

Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa – e ao

Diretor-Presidente da empresa Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte

e Nordeste de Minas Gerais S/A – Copanor –, informando a criação de uma nova

ação no âmbito do PPAG 2008-2011, com a finalidade de atender as necessidades

de abastecimento de água dos núcleos populacionais com menos de 200 habitantes

das regiões Norte e Nordeste de Minas, bem como solicitar especial atenção à

questão do abastecimento de água dessas populações. Requer, ainda, sejam
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tomadas as seguintes providências:

1) regularização e universalização do abastecimento de água do Município de

Ninheira;

2) garantia do abastecimento de água nas comunidades quilombolas de Minas

Novas (Aspoqui, 51 famílias) e de Coluna (Furtuoso, 36 famílias e Suaçuí, 47

famílias);

3) prestação de informações sobre o não funcionamento dos sistemas implantados

nas comunidades de Gravataí e Beira do Fanado/Maria Pinto, no Município de Minas

Novas;

4) estudo da possibilidade de subsídio das instalações dos sistemas de

abastecimento de água provisórios nos locais onde não há acesso à água ou esse

acesso é limitado, até que o sistema definitivo seja implantado.

Por fim, solicita-se seja anexada aos ofícios cópia do parecer emitido na Proposta

de Ação Legislativa nº 1.466/2010.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.466/2010, apresentada pelo Sr. Albano Silveira Machado, da Prefeitura Municipal

de Berilo, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, sejam enviados ofícios

às Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG –, solicitando a

realização de audiência pública conjunta para discutir a universalização do acesso à

água, em especial no que diz respeito ao atendimento das comunidades rurais do

Norte e Nordeste de Minas com menos de 200 habitantes, hoje fora do âmbito de

atuação da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas

Gerais S/A – Copanor.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
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- O Sr. Presidente despachou, em 9/12/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado José Henrique, notificando o falecimento do Sr. José Dias de Assis,

ocorrido em 5/12/2010, em Ipanema. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Centro Municipal de Educação Infantil Santa Rafaela pelo

recebimento do Prêmio Faz Bem Cuidar, organizado pela Nestlé (Requerimento nº

6.678/2010, do Deputado Wander Borges);

de aplauso à União dos Varejistas de Minas Gerais pelos 80 anos de sua fundação

(Requerimento nº 6.716/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Associação Sabarense Protetora dos Animais e da

Natureza pelos nove anos de sua constituição (Requerimento nº 6.726/2010, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Hercílio Araújo Diniz Filho pelo recebimento dos títulos

de Empresário do Ano 2010 e Mérito Empresarial 2010, outorgados, respectivamente,

pela Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares e pela

Federaminas (Requerimento nº 6.735/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Pedro Henrique Zwaal, Presidente do Grupo Igás do

Brasil, pelos 10 anos de atuação dessa empresa (Requerimento nº 6.736/2010, do

Deputado Alencar da Silveira Jr.);

de congratulações com o Aguanil Futebol Clube pela eleição de sua nova diretoria

(Requerimento nº 6.747/2010, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Carmo do Rio Claro pelos 133 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 6.761/2010, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com a Sra. Maria Paula Aliberti Rodrigues dos Reis pelo

brilhante trabalho desenvolvido à frente da Associação dos Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Carmo do Rio Claro (Requerimento nº 6.771/2010, do

Deputado Duarte Bechir);
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de congratulações com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae -

de Campo Belo pela exposição dos trabalhos do aluno Roger Pacífico (Requerimento

nº 6.772/2010, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Sociedade Musical União XV de Novembro, do Município

de Mariana, pelos seus 109 anos (Requerimento nº 6.778/2010, do Deputado Jayro

Lessa);

de apoio à CNBB e à Igreja Católica, especialmente à Diocese e às Paróquias do

Município de Oliveira, em virtude dos ataques do Sr. Ronaldo Resende, Prefeito

desse Município, à Igreja Católica (Requerimento nº 6.779/2010, do Deputado

Domingos Sávio);

de congratulações com os Vereadores da Câmara Municipal de Diamantina pela

iniciativa da Representação nº 7/2010, que recebeu votação unânime (Requerimento

nº 6.784/2010, da Deputada Rosângela Reis);

de aplauso ao Governador do Estado pelo anúncio feito pelo Sr. Robson Lucas da

Silva, Secretário Adjunto de Defesa Social, de que o Poder Executivo mineiro

assinará, este ano, o termo de adesão ao Plano de Ações Integradas para a

Prevenção e o Combate à Tortura no Brasil - Paict (Requerimento nº 6.813/2010, da

Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 44ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2010

Presidência do Deputado Carlos Gomes

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

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

Eros Biondini - Entrega de placa - Palavras do Sr. José Guerra Lages - Exibição de

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

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Carlos Gomes - Eros Biondini - Gustavo Valadares.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Gomes) - Às 19h15min, 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 Gustavo Valadares, 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 Hospital São Camilo pelos 30

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. José Guerra

Lages, Diretor Administrativo-Financeiro do Hospital São Camilo; a Exma. Sra.

Helayne Terezinha dos Santos, 1ª-Secretária da Sociedade Mineira de Pediatria; e os

Exmos. Srs. Ernesto Lentz de Carvalho Monteiro, representando a Academia Mineira

de Medicina; Lincoln Lopes Ferreira, Diretor da Associação Médica de Minas Gerais;

e Deputado Eros Biondini, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.
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Registro de presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Lauro Machado Alvim, Carlos

Magno Guerra Lages, Acácio Rocha Filho, Amélia Vilan, Ari Alves Assis, Silas Leite

Prado, Otávio Pinto de Carvalho e Olival Lacerda.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes para cantar o Hino Nacional, acompanhando

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Eros Biondini

Boa-noite, senhoras, senhores, jovens, crianças aqui presentes. Cumprimento o

Deputado Carlos Gomes, que representa o nosso Presidente e preside esta reunião.

Quero cumprimentar os Drs. Ernesto e Lincoln e a Dra. Helayne. De maneira

especial, na pessoa do Dr. José Guerra, querido amigo, saúdo a todos que fazem

parte da família São Camilo. Na pessoa de meus pais, João Biondini e Maria da

Glória Biondini, cumprimento a minha família. Saúdo todos os presentes, que lotam

nossas galerias, o que é algo difícil em uma noite de sexta-feira, o que mostra a

importância de nossa reunião. Cumprimento minha esposa, Adriana, e meus filhos,

Mauro e Chiara, meus sobrinhos, meus irmãos e minha equipe. Estendo-me nos

cumprimentos porque, de alguma forma, são minhas últimas palavras na Assembleia

Legislativa de Minas Gerais. A partir de fevereiro, quis Deus que eu deixasse esta

Casa para defender o nosso Estado e o nosso povo na Câmara Federal em Brasília.

Sentirei muita saudade.

Não vou rasgar meu discurso, mas o deixarei de lado porque esta noite quero

rasgar meu coração para falar o que existe dentro dele, que é pura emoção. Mesmo

com a voz embargada e com dificuldade de expressar tudo o que trago dentro de

mim, espero que sintam em meu coração a maior de todas as emoções, a de poder

encerrar com a homenagem ao Hospital Infantil São Camilo. Encerrar não a minha

participação como autor de requerimento na Casa, mas esta é a última reunião

especial de homenagem da 16ª Legislatura. Neste tempo de trabalho legislativo,

quatro anos, várias personalidades e entidades foram homenageadas. Estamos

fechando com chave de ouro, pois a última reunião, a que coroa todo o trabalho que
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realizamos na Casa, é esta em que homenageamos, de forma justa e merecedora, o

Hospital Infantil São Camilo.

O Dr. José Guerra falava da pronta adesão - unânime, espontânea e fervorosa -

dos funcionários, dos sócios, enfim, dos participantes do Hospital São Camilo.

Temos hoje todos os motivos para estarmos felizes, e eu de uma maneira especial.

Não são poucos os motivos, mas todos para estarmos felizes. O dia hoje para mim

começou abençoado e está terminando ainda mais abençoado. O dia 10/12/2010

será inesquecível para todos vocês e, sobretudo, para mim, nesta Casa e neste

trabalho a mim confiado de representá-los como parlamentar, como Deputado

Estadual por quatro anos. Quero também saudar os nossos telespectadores, por

meio da TV Assembleia, esse instrumento democrático de participação da nossa

sociedade tão importante. A nossa democracia representativa se enriquece quanto

mais participativa for.

Assim que fui eleito Deputado Estadual, ingressei no curso “lato sensu” de pós-

graduação em Poder Legislativo, pela PUC Minas e pela Escola do Legislativo. Nos

dois anos que cursei essa pós-graduação, geramos um conteúdo para a nossa

monografia justamente mostrando o estudo sobre a participação popular na

elaboração e na tramitação dos projetos nesta Casa. Portanto ver hoje, nesta reunião

de homenagem, esta Casa lotada e saber também que mais de 300 Municípios nos

acompanham, ao vivo, pela TV Assembleia - depois, esta reunião será reprisada -, é

motivo de honra, porque estamos cumprindo a nossa missão de dignificar o nosso

mandato parlamentar. Estamos fazendo com que as pessoas e a sociedade venham

para esta Casa e se assentem no lugar de direito ou, então, que cheguemos às casas

dos rincões deste nosso lindo Estado de Minas Gerais, que tanto amamos.

Hoje comecei o dia indo a uma clínica, com o meu amigo Cláudio, do Mundo Novo,

e o meu amigo Caio, a fim de fazermos o que mais gostamos: cantar. Estivemos na

Clínica Oncomed para cantar para aqueles que estão em tratamento do câncer. Ali

começou a nossa emoção. Antes disso, ao me levantar, louvei a Deus pela vida de

meu pai, porque justamente hoje, 10 de dezembro, é o dia do seu aniversário. E não

é só o dia do seu aniversário, mas também dos seus 70 anos. Então percebam que

esta data foi escolhida por Deus, foi um presente de Deus. A Casa, em razão do
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acúmulo de matérias ainda a serem apreciadas e votadas e pela lógica normal, já não

poderia ceder espaço no Plenário para uma homenagem. Eu tinha mais de um

requerimento. Solicitava também homenagens a outras entidades e personalidades

que mereciam o nosso aplauso; contudo, quando tive de escolher e reivindicar que ao

menos uma das homenagens eu pudesse fazer, fui ao Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente e Vice-Governador eleito, e solicitei esta reunião de hoje. Mesmo

ele dizendo que era praticamente impossível, disse: “Presidente, é a minha última

oportunidade de homenagear alguém”. E Deus me deu a oportunidade de fechar com

chave de ouro o meu trabalho, ao homenagear uma das instituições mais respeitadas

e merecedoras não só de Minas mas do Brasil. Então, tocado e comovido, o

Presidente aceitou essa exceção, vamos dizer assim, e abriu o Plenário nesta sexta-

feira, dia 10 de dezembro.

Cumprimento o meu pai neste aniversário de 70 anos. Ele trocou uma recepção

particular para estar aqui comemorando os seus 70 anos. Meu pai me acompanha

desde o meu primeiro dia de trabalho também inspirado na conduta do Pe. Marcelo

Rossi, esse grande amigo que tenho e que aonde vai tem ao seu lado os seus pais.

Por isso conseguiu vencer todos os obstáculos e desafios. Noutro dia, conversava

sobre isso com o Pe. Marcelo, na ocasião do lançamento do livro “Ágape”, em Belo

Horizonte. Dizia a ele que somos iguais, nossos pais sempre nos acompanham,

dando-nos esse respaldo e cuidado.

Quero marcar esta noite com tão importante comemoração. Fechamos o ano. A

última homenagem feita na 16ª Legislatura é prestada justamente aos 30 anos do

Hospital Infantil São Camilo.

Meus amigos, os 77 Deputados desta Casa assinaram o requerimento que deu

origem à homenagem de hoje. Para que uma homenagem seja feita, um

requerimento, além de ser submetido ao crivo da Mesa da Assembleia, deve ser

assinado pela maioria dos Deputados, que devem concordar com a homenagem.

Obtive o aplauso e a concordância da totalidade dos parlamentares desta Casa

porque se tratava do Hospital Infantil São Camilo. Muitos deles sugeriram que eu

presidisse esta reunião substituindo o Presidente da Assembleia. Alguns Deputados

médicos me ligaram dizendo: “Eros, diga ao Dr. José Guerra e equipe que lhes
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enviamos o nosso abraço carinhoso. Gostaríamos muito de estar aí”. Como se isso

não bastasse, é importante para qualquer um de nós ter a honra e a disputa - no bom

sentido - de ser autor de um requerimento como esse.

Conheço a história desse hospital desde os tempos em que se chamava Hospital

São Domingos Sávio. Além disso, no meu primeiro ano de vida - apesar de não ter 30

anos, como o hospital - fui paciente do Dr. José Guerra, no Hospital São Domingos

Sávio. Antes de mim, em 1969, a minha irmã também era sua paciente. Hoje ela está

aqui. Foi atendida no hospital e em nossa casa. Naquela época, a saúde pública

enfrentava mais dificuldades que hoje. Na pessoa do Dr. José Guerra parabenizo

todos os médicos que compõem essa equipe. Além de nos receberem no consultório,

eles, após o atendimento, nos visitavam em casa para saber como estava a nossa

saúde. Como sabemos, a mortalidade infantil era muito grande naquela época.

Eu, desde o meu primeiro ano de idade, e meus irmãos fomos pacientes dos

médicos do Hospital São Camilo. Depois, vieram os nossos filhos. De geração em

geração, fomos muito bem atendidos nesse hospital. Meu pai se recordou de um fato

que ocorreu comigo quando tive gastrenterite. Levaram-me rapidamente para o

Hospital São Domingos Sávio, onde fui submetido a uma hidratação endovenosa. Na

época, como eu era muito novinho, trocava a letra “z” pela letra “v” e a letra “f” pela

letra “s”. O meu pai conta que cheguei chorando em casa dizendo que “a moça havia

sincado o sinete na minha cabeça”. Na verdade, queria dizer que ela havia fincado o

alfinete, nome que dei à agulha.

Dr. José Guerra, o senhor pode imaginar o quanto esta homenagem significa para

mim. Estou nesta Casa há quatro anos. Antes de ser indicado por vários segmentos

sociais para candidatar-me a Deputado, nunca havia sido filiado a um partido político.

Fazia uma militância missionária, voluntária e social muito intensa, sobretudo na

defesa da vida, na luta contra o aborto e na recuperação de dependentes químicos.

Subi mais de quatro vezes o Morro do Alemão, alvo de notícias em jornais, para

encontrar-me com jovens que eram dependentes químicos e fazer-lhes uma proposta

de vida nova.

A passagem por esta Casa foi um desafio e uma grande experiência de vida para

mim. Tive a alegria de ter oito leis sancionadas por esta Casa, todas elas de
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relevância social. Segundo o Presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa

Legislativa, sediado em Brasília, fui considerado o Deputado com o maior número de

leis de relevância social nesta legislatura. O que me trouxe a esta Casa foi a bandeira

da defesa da vida. Conversava com o Dr. Silas e fiquei emocionado, pois, no ano de

1980, ele já se manifestava firmemente pela vida, contra o aborto, mostrando que,

desde a fecundação, já temos um novo filho de Deus que se prepara para nascer.

Meu objetivo, ao ser eleito, foi exatamente esse. A expectativa dos que me trouxeram

aqui foi que eu representasse a defesa da vida, em todas suas etapas, desde a

concepção até a morte natural, enfim, em todas as suas dimensões. Travamos aqui a

luta contra a pedofilia e as drogas; mais que isso, lutamos pelo fortalecimento da

política antidrogas do Estado, por meio do aumento da fatia do Orçamento para esse

fim. Tivemos, durante esse período, a criação da Subsecretaria de Política

Antidrogas. Todas as matérias, todos os meus pronunciamentos e todas as minhas

ações aqui foram em busca da defesa da vida. Hoje volto atrás e fico pensando que

talvez a grande motivação, além da criação que tive dos meus pais e dos momentos

difíceis por que passei, desafios, quedas, erros, equívocos, tenha sido a defesa da

vida. Toda essa experiência remeteu-me à defesa da minha própria vida, que passou

pelo Hospital São Camilo. A defesa da minha vida e da vida dos meus irmãos, em

enfermidades difíceis ou de revisão para a previsão da saúde, foi assessorada por

todos os funcionários do São Camilo, que estavam lá prontamente para nos atender.

Assim como tenho uma admiração tremenda pelos funcionários, pelos assessores e

pelos funcionários da Assembleia, eu a tenho também pelos funcionários do Hospital

São Camilo. Vou sentir uma saudade tremenda de vocês, Élcio, sentirei muita

saudade desta Casa. Diferente do que pensava quando via de fora uma Casa

Legislativa, vejo como é importante este lugar. Tive oportunidade de trazer para uma

homenagem as comunidades terapêuticas que trabalham na recuperação de

dependentes químicos. Assim como estão sentados, sentaram-se, nas cadeiras dos

Deputados, nossos jovens dependentes químicos em recuperação. Muitos deles

disseram que estavam tendo uma oportunidade que jamais pensaram ter e que isso

fazia parte da motivação para a recuperação. Hoje me sinto lisonjeado, homenageado

e privilegiado. Sei que Deus me honrou e me presenteou por ser o último Deputado a
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ter um espaço para homenagear alguém, e esse homenageado ser o Hospital São

Camilo, que comunga com todos os meus ideais, com minhas lutas e bandeiras.

Hoje, além dos Deputados que se manifestaram solidários a esta homenagem,

conversei há pouco com o Governador Anastasia, que está em Santiago do Chile,

mas fez questão de me atender ao telefone. Ao lado do Dr. José Guerra, ouvi o

Governador dizer que se unia a mim, quando me pedia que falasse em seu nome,

pois era também um grande admirador dessa obra.

O Prefeito Márcio Lacerda disse: “Prezado Deputado Eros Biondini, receba meus

cumprimentos pela homenagem que a Assembleia Legislativa, por iniciativa de V.

Exa., presta ao Hospital São Camilo pelos seus 30 anos de fundação. Nesta

oportunidade, solicito que estenda meus cumprimentos a todo o corpo clínico e

administrativo daquela instituição de saúde. Com meu abraço cordial, Márcio Araújo

de Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte”.

Dr. José Guerra, senhoras e senhores, amigos, meu coração está transbordando de

alegria. Estou encerrando um período da minha vida. Como diz Paulo, “combati o

bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé”. Traduzindo em canção que o nosso

querido Pe. Fábio de Melo canta - e quantas vezes tive oportunidade de cantar com

ele. (- Canta:) “Se o meu combate eu não combater, minha coroa não receberei; se a

carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar?”.

Realmente, a nossa fé precisa ser transformada em obras. Hoje estamos

encerrando essa carreira, esse período, esse tempo, da melhor forma que algum

representante do nosso povo poderia almejar, homenageando uma instituição como

essa, que defende e salva a vida daqueles que são prioridade absoluta, como consta

no art. 227 da Constituição Federal: “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.”

Obrigado, Deus, por esta noite e por este tempo. Obrigado, mãe, e obrigado, pai,

por me terem conduzido a ser um homem de bem e de caráter e ser hoje um lutador,
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um guerreiro em defesa da vida e das crianças como a que um dia fui, tão bem

cuidado pelo nosso querido Dr. José Guerra, sua filha Marisa - que não cuidou de

mim porque temos quase a mesma idade -, seus outros filhos e os demais médicos

que hoje dão consultas às crianças que aqui estão, que já os abraçaram. Obrigado a

todos. Obrigado ao Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho por me permitir esta

exceção de hoje, fazendo, de todas as homenagens que prestei nesses quatro anos,

a que mais comoveu e tocou meu coração. Deus abençoe a todos. Parabéns.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Carlos Gomes, representando o Deputado

Doutor Viana, Presidente da Assembleia em exercício, fará a entrega ao Sr. José

Guerra Lages, Diretor Administrativo-Financeiro do Hospital São Camilo, de placa

alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Em

12/7/1980 foi inaugurado, em Belo Horizonte, um hospital comprometido com a saúde

da criança e que se tornaria, em pouco tempo, um referencial para toda a

comunidade mineira no que concerne ao tratamento infantil: o Hospital São Camilo.

Tendo a criança como sua especialidade e prioridade, essa instituição vem, há três

décadas, aliando competência e tecnologia no atendimento prestado à população.

Reconhecendo o nobre trabalho desempenhado pelo Hospital São Camilo, a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais rende a essa entidade justa homenagem por

seus 30 anos de fundação.”

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Eros Biondini para nos acompanhar nessa

entrega.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. José Guerra Lages

Deputado Carlos Gomes, neste ato representando o Deputado Doutor Viana,

Presidente da Assembleia em exercício e pediatra; Drs. Ernesto Lentz de Carvalho

Monteiro, representando a Academia Mineira de Medicina; Lincoln Lopes Ferreira,

representando o Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; e Dra. Helayne

Terezinha dos Santos, primeira secretária da Sociedade Mineira de Pediatria,

representando o Dr. Paulo Tadeu de Mattos Pereira Poggiali, Presidente da entidade.

Deputado Eros Biondini, meu prezado amigo, sentimo-nos felizes e orgulhosos ao
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comparecer à Assembleia Legislativa para receber homenagem desta egrégia

instituição, que congrega os parlamentares, legítimos representantes dos anseios da

sociedade mineira. Entendemos que este ato representa o reconhecimento da

sociedade mineira ao grande esforço que um grupo de profissionais idealistas tem

feito ao longo de várias décadas, com o objetivo de prestar à criança assistência

médico-hospitalar de excelente padrão.

Na realidade, não são apenas 30 anos, mas 42, por ser o São Camilo a

continuidade de um trabalho iniciado no Hospital Infantil São Domingos Sávio, em

1968. Naquela época, a situação sanitária de Belo Horizonte era extremamente

precária. A cidade não dispunha de água suficiente em todos os domicílios, e, em

conseqüência, a mortalidade infantil era altíssima, em torno de 120 por 1.000. Isso

mesmo: de cada mil crianças que nasciam, 120 faleciam antes de completar um ano.

Hoje o índice de mortalidade infantil em Belo Horizonte encontra-se no patamar de 13

por 1.000. Olhem a diferença. Mesmo assim, ainda não alcançamos o ideal. Muitas

ações precisam ser realizadas para alcançarmos o patamar dos países desenvolvidos

- em torno de quatro ou cinco mortes por mil habitantes.

A estrutura física do Hospital Infantil São Domingos Sávio era o remanescente de

um pequeno prédio de apartamentos e, apesar de todos os esforços para adequá-lo,

persistiam deficiências insuperáveis.

A demanda por internação era imensa, e as crianças, em sua maioria, chegavam ao

Hospital em péssimo estado de nutrição, muitas em estado terminal. A situação era

dramática, e o grupo de colegas viu-se forçado a analisar todas as possibilidades e a

tomar uma decisão, já que não se conformavam em conviver com tamanhas

dificuldades. Foi uma decisão muito difícil, já que o grupo era formado por pediatras,

cujo patrimônio se constituía apenas de acurada formação científica e elevado

sentimento humanitário.

Após análise criteriosa, o grupo decidiu, por unanimidade, realizar um sonho:

construir um hospital pediátrico dotado de instalações, equipamentos, recursos

terapêuticos e tecnológicos, e, especialmente, de um conjunto de profissionais

dotados de esmerada formação científica e elevado sentimento humanitário, capaz de

acolher afetivamente e prestar aos pacientes uma assistência eficiente e resolutiva.
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Foram necessários muitos anos de estudo, um minucioso trabalho na elaboração de

projetos e a aprovação em todos os órgãos oficiais, nas esferas municipal, estadual e

federal.

Paralelamente a isso, um grupo de colegas fraternos, que exerciam atividade no

Hospital São Domingos, fundou a Clínica Infantil Pequeno Príncipe, situada na

Avenida Silviano Brandão – local onde hoje se encontra instalado o Hospital São

Camilo. Em ambas as instituições, militavam profissionais competentes, íntegros,

idealistas, e, apesar das condições de trabalho não serem adequadas, o São

Domingos e o Pequeno Príncipe se tornaram referência pela qualidade dos serviços

prestados à comunidade. Esses dois grupos, em uma sábia decisão, resolveram se

unir para a realização do mesmo ideal: construir um hospital pediátrico.

Ao longo dessas quatro décadas, os membros da nova sociedade - Dr. Acácio

Rocha Filho, Dra. Amélia Vilan, Dr. Ari Alves Assis, Dr. Carlos Magno Guerra Lages,

José Guerra Lages, Dr. Lauro Machado Alvim, Dr. Otávio Pinto de Carvalho, Dr.

Olival Lacerda de Oliveira e Dr. Silas Leite Prado - têm trabalhado diuturnamente,

sintonizados no mesmo ideal. Progressivamente foram sendo inaugurados vários

serviços de apoio e diagnóstico, cada vez mais abrangentes, adquiridos

equipamentos e ampliado o atendimento nas diversas áreas de atuação da pediatria.

Neste momento em que temos a honra e a oportunidade de fazer uma síntese da

história do Hospital São Camilo, no Plenário desta Assembleia, local adequado para a

discussão das sérias questões que interessam à sociedade, não poderíamos deixar

de fazer algumas considerações sobre a realidade atual da assistência médico-

hospitalar pediátrica em Belo Horizonte, que é a mesma em todo o Estado de Minas

Gerais e também nos diversos Estados da Federação. São duas considerações

distintas, sendo que a primeira se refere à instituição hospitalar, e a segunda, ao

profissional pediatra.

O modelo de remuneração praticado pelas operadoras de planos de saúde, em que

se privilegia a alta complexidade, resultou no encerramento, por inviabilidade

econômica, das atividades de praticamente todos os hospitais pediátricos de Belo

Horizonte e dos serviços de atendimento à criança nos demais hospitais gerais.

É necessário que, juntos, operadoras, hospitais e sociedade, discutamos as
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particularidades e necessidades do hospital pediátrico e encontremos um caminho

que viabilize seu pleno funcionamento. Apesar dos avanços que, ao longo do tempo,

têm ocorrido na assistência à criança, por meio de melhorias das condições

sanitárias, do acesso à alimentação e das medidas preventivas, a sociedade não

pode prescindir da existência de um hospital pediátrico, onde a criança possa

encontrar todos os recursos de que necessite, seja qual for a magnitude da situação

adversa de que seja acometida.

Outra séria dificuldade é o desinteresse dos jovens médicos pelo exercício da

pediatria, uma situação que merece estudo aprofundado das universidades e das

entidades de classe. O pediatra é um profissional muito especial, por sua vocação e

formação acadêmica abrangente, que o capacita para se preocupar não apenas com

a saúde física de seus pacientes mas com o meio em que vivem, sua educação e

relações sociais, visando à estruturação da personalidade de um ser que pode ser

feliz e útil à sociedade. Por ser portador desses valores, o pediatra é convocado, com

grande frequência, a exercer atividades administrativas em instituições públicas e

particulares, desfalcando ainda mais a linha de frente dos serviços assistenciais. Por

necessitar de um tempo maior para se dedicar a cada criança, o pediatra precisa

receber uma remuneração diferenciada.

Apesar de todas as dificuldades, a grande família São Camilo, constituída por cerca

de 200 médicos, entre os quais 86 pediatras, 114 médicos de especialidades diversas

e 225 colaboradores, tem realizado um trabalho determinado no sentido de consolidá-

lo como uma referência em assistência médico-hospitalar-pediátrica em Minas

Gerais. Nos últimos anos, o Hospital Infantil São Camilo passou por profundas

transformações: modernizou e ampliou suas instalações, adquiriu inúmeros

equipamentos, aumentou o quadro de pessoal, especialmente de enfermagem, e

implantou um sistema de gestão de qualidade, que lhe permitiu obter certificação pela

Organização Nacional de Acreditação - ONA - em nível pleno, tendo sido o primeiro

hospital particular do Brasil, exclusivamente pediátrico, a obter tal certificação, uma

referência de qualidade.

Nós nos sentimos realizados pelo conjunto de serviços prestados à sociedade, em

números realmente expressivos. No ano de 2009, foram atendidos no ambulatório
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200 mil pacientes. Isso mesmo, 200 mil, sendo 80% constituídos por crianças, sem

que tenha ocorrido um óbito sequer. Esse número de atendimento ambulatorial de

crianças é o maior do Brasil quando comparado aos hospitais pediátricos particulares.

São também expressivos os seguintes números: 18 especialidades pediátricas, 1.887

internações clínicas, 4 mil internações cirúrgicas, 6.150 exames ultrassonográficos,

40 mil exames radiológicos e 75 mil exames de Laboratório, entre vários outros

serviços.

Essa extraordinária demanda motivou-nos a empreitar um novo desafio: construir

nova edificação com cinco pavimentos, com o objetivo de ampliar o ambulatório,

construir novos apartamentos, novo bloco cirúrgico e ampliar o número de leitos no

CTI. Os desafios do São Camilo são permanentes, e estamos seguros de que haverá

sempre em todos nós energia suficiente para superá-los.

Prezado Deputado e amigo Eros Biondini, a sociedade de hoje sabe escolher

melhor seus representantes, pois tem a possibilidade de acompanhar as ações

desenvolvidas pelos parlamentares por meio dos diversos meios de comunicação. A

comprovação desse fato é o extraordinário número de votos dos eleitores que o

conduziram à Câmara Federal, com o expressivo número de mais de 208 mil votos.

V. Exa. sabe de nossa profunda admiração por sua pessoa, e o respeitamos como

modelo de homem público, esposo e pai por seus valores éticos, humanos e por seu

incessante trabalho em prol das causas sociais. V. Exa. se inspirou e assimilou

integralmente os valores de seus pais, Prof. João Biondini e Maria da Glória Ferreira

Biondini, pessoas queridas, íntegras e muito especiais. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

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

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a uma apresentação musical, que

nesta noite, em caráter excepcional e especial, será conduzida por servidores do

gabinete do Deputado Eros Biondini, apresentando as músicas “Bola de meia, bola de

gude”, de Milton Nascimento, e “Amar como Jesus amou”, de Pe. Zezinho, os quais

serão acompanhados pelos músicos Caio Pável, no teclado, e Rogério d’Ávila, no
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violão.

O Sr. Caio Pável - Boa noite a todos os presentes e a todos os que nos

acompanham pela TV Assembleia. Além da nossa homenagem ao Hospital São

Camilo, queremos fazer hoje uma homenagem ao aniversariante, em nome de todos

do gabinete. Ao Sr. João Biondini os nossos parabéns!

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Sr. José Guerra Lages, Diretor Administrativo-Financeiro do Hospital São Camilo;

Exma. Sra. Helayne Terezinha dos Santos, 1ª-Secretária da Sociedade Mineira de

Pediatria; Exmos. Srs. Acadêmico Ernesto Lentz de Carvalho Monteiro,

representando a Academia Mineira de Medicina; Lincoln Lopes Ferreira, Diretor da

Associação Médica de Minas Gerais; Deputado Eros Biondini, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem - agradeço-lhe o convite para estar aqui. Desde já

digo que fará muita falta a esta Casa. Sentiremos muita saudade, mas, com certeza,

na Câmara Federal, continuará esse grande trabalho pela vida, pelas crianças, por

uma sociedade melhor. Cumprimento todos os Diretores do Hospital São Camilo aqui

presentes, médicos, funcionários, demais colaboradores da família São Camilo.

Cumprimento também os servidores e telespectadores da TV Assembleia. Saúdo o

Sr. João Biondini e a Sra. Maria da Glória, pais do Deputado. Parabenizo-os e

especialmente pelo aniversário do Sr. João Biondini. Parabéns pelo filho, que é um

grande Deputado e figura humana. É um grande prazer ter convivido com ele durante

esses anos.

Senhoras e senhores, Hipócrates, um dos precursores do pensamento científico do

mundo ocidental e expoente da cultura grega, ao lado de filósofos como Sócrates,

Platão e Aristóteles, é considerado o pai da medicina não apenas por sua busca

incessante do conhecimento sobre a saúde humana. Além das pesquisas e

descobertas relativas a sintomas, diagnósticos e tratamento das doenças, ele deixou,

em seu famoso juramento, um imprescindível legado no que diz respeito à ética do

profissional da medicina, principalmente em sua relação com os pacientes. Os

princípios éticos que nortearam o trabalho de Hipócrates, nos primórdios da medicina,

permaneceram, durante os séculos, como fio condutor daqueles que se dedicam a
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essa nobre profissão.

Trazendo essa herança para a realidade que nos cerca e para o motivo da

solenidade que nos reúne nesta noite, tais princípios de conduta ética constituem,

como não poderia deixar de ser, um dos alicerces da exemplar história do Hospital

São Camilo. Quando um grupo idealista de médicos se uniu para fundá-lo, orientava-

os a convicção de que uma instituição hospitalar, antes de qualquer outro requisito,

deve pautar-se pelo profundo respeito ao ser humano, condição que deve ser

observada pela direção, pelos especialistas e por todos os demais funcionários e

colaboradores. Tinham também esses precursores uma grande identificação com a

pediatria, esse ramo da medicina fundamental para a vida humana. Todos sabemos

como são indispensáveis os cuidados médicos para os recém-nascidos e para as

crianças, seres indefesos e carentes, tanto no que diz respeito aos aspectos

biológicos quanto ao carinho, ao afeto e à proteção. Profissionais de diversas áreas

das ciências humanas, como da saúde, da educação e da psicologia, são unânimes

em afirmar que uma criança saudável, do ponto de vista físico e afetivo, tem as

condições básicas para crescer naturalmente, para desenvolver suas potencialidades

e para tornar-se um adulto bem integrado à vida em sociedade.

Inspirados, portanto, nos princípios da ética, do tratamento humanitário e do amor

aos seres humanos em formação, os idealizadores do São Camilo tinham pela frente

um desafio de ordem prática: como transformar seu sonho em realidade, como

constituir um hospital infantil que correspondesse a seus propósitos. Com

profissionalismo, determinação e muita competência, o desafio foi vencido, o hospital

foi-se estruturando, ampliando suas instalações e suas áreas de atendimento,

modernizando seus equipamentos, investindo em tecnologia e na capacitação de seu

quadro de funcionários. Hoje o Hospital São Camilo é uma referência em Minas

Gerais no campo da pediatria, graças à aparelhagem de que dispõe, ao

comprometimento de toda a sua equipe, à agilidade e ao carinho no atendimento aos

pacientes, à confiabilidade adquirida junto à população mineira. Nas comemorações

de seus 30 anos de fundação, parabenizamos todas as pessoas que contribuíram

para construí-lo e engrandecê-lo, cumprimentando, particularmente, o Dr. José

Guerra Lages, seu Diretor Administrativo-Financeiro, por tudo o que a instituição
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representa para o nosso Estado. Quero parabenizar a todos da família São Camilo,

toda a diretoria, médicos, colaboradores, enfim, toda essa grande família pelo grande

trabalho ao longo desses 30 anos de fundação do Hospital São Camilo. Quero

parabenizar o Deputado Eros Biondini, amigo e proponente desta sessão solene.

Mais uma vez, quero dizer que ele fez um grande trabalho nesta Casa, nesta

Assembleia Legislativa, como ele disse aqui. Ele não sabe o quanto deixará de

saudades a todos os mineiros e a todos desta Casa. Deixará uma grande lacuna

entre todos nós, mas, com certeza, a Câmara Federal ganhará um grande Deputado,

que ali continuará a realizar esse grande trabalho em prol da qualidade de vida e pela

vida humana. Ele fará esse trabalho por todo o Estado e por todo o País. Portanto,

parabéns ao Deputado Eros Biondini, ao Sr. José Guerra Lages e a toda família São

Camilo pelos 30 anos de fundação e pelo grande trabalho prestado à sociedade

mineira.

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 as extraordinárias de segunda-feira, dia 13, às 14 e

às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 83ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

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

Fase: Questão de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Votação de

Requerimentos: Requerimento contido no Ofício nº 17/2010; discurso do Deputado

Sargento Rodrigues; votação do requerimento; aprovação - Requerimento contido no

Ofício nº 19/2010; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação; verificação de

votação; ratificação da aprovação - Inexistência de quórum especial para votação de

proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução

nº 4.004/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº
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35/2007; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 45/2008;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 4 - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 965/2007; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.428/2008; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.218/2009; aprovação

na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.391/2009;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.399/2009; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.616/2009;

aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.666/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.725/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do

Substitutivo nº 1 e da Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.777/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.783/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.785/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.787/2009;

aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.791/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.857/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.963/2009; aprovação com a Emenda nº 1

- Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.032/2009; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.036/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 4.037/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 4.047/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.071/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 4.085/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.086/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 4.102/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.137/2010; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.138/2010; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.145/2010; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
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4.146/2010; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.222/2010; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.223/2010; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.255/2010;

aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.257/2010; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.413/2010;

votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação;

votação da Emenda nº 2; rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.462/2010; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda nº 5;

aprovação; votação da Emenda nº 1; rejeição; votação da Emenda nº 2; rejeição;

votação da Emenda nº 3; rejeição; votação da Emenda nº 4; rejeição; votação da

Emenda nº 6; rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.489/2010;

votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nº 1; rejeição -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.513/2010; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.917/2010; discurso do Deputado Antônio Júlio; votação

do Substitutivo nº 1, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 2;

verificação de votação; ratificação da aprovação; votação das Emendas nºs 1 e 3;

rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.999/2010; discurso do

Deputado Adelmo Carneiro Leão, da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados

André Quintão, Sávio Souza Cruz, Carlin Moura e Antônio Júlio; votação do projeto,

salvo emendas e subemenda; aprovação; verificação de votação; ratificação da

aprovação; questão de ordem; leitura e votação da Emenda nº 1 e da Subemenda nº

1 à Emenda nº 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 3; questão de ordem;

leitura e votação da Emenda nº 2; rejeição; verificação de votação; ratificação da

rejeição - Existência de quórum para votação de proposta de emenda à Constituição -

Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009; votação

nominal da proposta, salvo emendas; aprovação; votação nominal das Emendas nºs

1 a 20; aprovação; votação nominal da Emenda nº 21; rejeição - Discussão, em 1º

turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2010; encerramento da

discussão; requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.; aprovação; discursos

dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e Pinduca Ferreira e da Deputada Maria Tereza

Lara; votação nominal da proposta; inexistência de quórum para votação; anulação
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da votação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.066/2009; encerramento

da discussão - 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 - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -

Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à
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2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, não

há como apreciar requerimentos nem projetos, uma vez que não há 39 Deputados

presentes, motivo por que peço encerramento, de plano, desta reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para

votação, mas que há para a continuação dos trabalhos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1h5min 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.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento contido no Ofício nº 17/2010, do Presidente do

Tribunal de Justiça, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

3.797/2009. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Serei breve, Sr. Presidente, no encaminhamento

deste requerimento. Quero registrar primeiramente que os servidores do Judiciário

estão aqui para acompanhar a tramitação dos projetos nesta Casa. Mais uma vez,

quero dizer que o Desembargador Cláudio Costa, Presidente do Tribunal de Justiça,

ainda está resistindo em atender a algumas reivindicações mínimas dos servidores.

Os servidores tiveram de recorrer ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ - para

solicitar o cumprimento da Lei Complementar nº 105, aprovada aqui em 2008, que

determina o pagamento de uma gratificação.

Infelizmente, percebemos que é comum, no Tribunal de Justiça, haver uma má

vontade por parte do Presidente, ou uma resistência. Evitarei palavras não usuais

para essas situações, mas há resistência e má vontade em atender a reivindicações

justas aprovadas por esta Casa, o que é o pior.
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Como 3º-Secretário da Mesa, fiz a leitura deste requerimento, assim que chegou,

para a retirada do projeto que o próprio Tribunal enviou, por ter sido emendado em

Plenário. Só que o Presidente do Tribunal se esquece de que uma das reivindicações

era a exigência do bacharelado em Direito para os Oficiais de Justiça, aprovada nesta

Casa na Lei Complementar nº 105, de 2008.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o dia em que um Deputado desta Casa receber a

visita de um Oficial de Justiça em cumprimento de um mandado judicial,

determinando a penhora de um bem, e esse Oficial de Justiça não demonstrar

conhecimento jurídico ou a capacidade necessária para efetuar aquela penhora de

forma razoável, o Deputado perceberá que aquele Oficial de Justiça excedeu às suas

funções. Isso ocorre por que não se exige o conhecimento em Direito. Em vários atos

praticados pelo Oficial de Justiça, especialmente na penhora, avaliação e tantos

outros, é necessário o conhecimento em Direito.

O Oficial de Justiça, volto a insistir, é o chamado “longa manus” do Juiz, do

Desembargador no cumprimento da ordem judicial. O Juiz não sai de seu gabinete

para cumprir um mandado, quem sai é o Oficial de Justiça.

Nesses dois requerimentos, há a solicitação da retirada de um projeto que trata da

exigência do bacharelado em Direito. Faço apelo, Sr. Presidente, para que V. Exa.,

no mesmo momento do envio do requerimento, solicite emenda a esse projeto. Caso

não o faça, apresentarei essa emenda solicitando o cumprimento de uma lei

complementar votada e aprovada por esta Casa e sancionada pelo Poder. O Tribunal

anterior solicitou que o vetássemos, mas derrubamos o veto.

O outro projeto trata da gratificação. O Tribunal, com má vontade, não conversou

com os servidores, não falou nada e mandou um projeto para esta Casa

especificando apenas 5% de gratificação, ao passo que o acordo, a razoabilidade

caminhavam para que fosse 10%. Os servidores tiveram de ir ao CNJ buscar o

cumprimento de seus direitos, mas houve essa má vontade.

Faço um apelo ao Desembargador Cláudio Costa, com a proximidade do Natal,

para que S. Exa. tenha um pouco mais de sensibilidade para com seus servidores.

Informamos ao Desembargador que, graças a Deus, nosso mandato foi renovado

nesta Casa. Haverá outras matérias de interesse do Tribunal, e estarei aqui para
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obstruir ou encaminhar outras matérias de interesse não mais dos servidores, mas

dos membros do Judiciário. Não há nada que me impeça de estar aqui

acompanhando a tramitação dessas matérias.

Votarei favoravelmente ao requerimento do Tribunal, mas fazemos apelo ao

Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Cláudio Costa, para que a

gratificação dos servidores não seja de 5%, mas de 20%. Também é necessário o

projeto que trata da exigência do bacharelado em Direito.

Sr. Presidente, parece que o Tribunal não quer ver seus Oficiais de Justiça melhor

qualificados. Há má vontade e resistência do Tribunal. Para não proferir outras

palavras, ficarei apenas com esses adjetivos. Quem sabe, com a proximidade do

Natal, desse espírito natalino, o Presidente do Tribunal se lembre de que também tem

família, amigos e que servidor também é ser humano.

Sr. Presidente, faço o encaminhamento favorável da votação, com essas ressalvas

que o Plenário precisava conhecer. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado o requerimento contido no Ofício nº 17/2010. Arquive-se o projeto.

Requerimento contido no Ofício nº 19/2010, do Presidente do Tribunal de Justiça,

em que se solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.631/2010. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

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.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Resolução

nº 4.999/2010 seja apreciado em último lugar entre os projetos em fase de votação e

que o Projeto de Lei nº 4.771/2010 seja apreciado em último lugar. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Lafayette de Andrada - 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 solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Deputado Mauri Torres - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto

contrário. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, ratificada a aprovação do

requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

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.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.004/2009, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta 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 Lei Complementar nº 35/2007, do Governador

do Estado, que autoriza o Poder Executivo a quitar dívida com o Instituto de

Previdência do Estado de Minas Gerais - Ipsemg. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando o adiamento da votação do projeto. 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 45/2008, dos Deputados

Sargento Rodrigues e André Quintão, que veda o assédio moral no âmbito da



____________________________________________________________________________
1658

administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A Comissão de

Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração

Pública perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira

opinou pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à

Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo nº 1,

com as Emendas nºs 1 a 4, que apresenta. 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 Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. Em votação, o

Substitutivo nº 1, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo

- Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada

- Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Paulo

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

Cruz - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 a 4.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo

Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo



____________________________________________________________________________
1659

Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara -

Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 45 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 a 4. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei Complementar nº 45/2008 na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a

4. Às Comissões de Direitos Humanos e de Administração Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 965/2007, do Deputado Délio Malheiros,

que obriga a exposição de cartaz de advertência sobre acidentes pelos

estabelecimentos que comercializarem álcool líquido. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. As

Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira opinam pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça. 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. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 965/2007, com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Votação, 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 concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Política Agropecuária opinou pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário,

voltou à Comissão de Política Agropecuária, que opina pela aprovação na forma do

Substitutivo nº 1. 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 2.428/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.218/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do
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Amparo 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 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

3.218/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.391/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. 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 3.399/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Inconfidentes 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 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 3.399/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.616/2009, do Deputado Leonardo

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Sião 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. 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 3.616/2009 com
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a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.666/2009, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas 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. 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 3.666/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.725/2009, do Deputado Dinis Pinheiro,

que dispõe sobre a apreensão de veículo em "blitz" ou em posto da Polícia

Rodoviária Estadual e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Transporte opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou

o projeto à Comissão de Transporte, que opina pela aprovação do Substitutivo nº 2,

que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado por esta comissão, e

da Emenda nº 1, apresentada em Plenário. 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 3.725/2009 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de

Transporte.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.777/2009, do Deputado Ruy Muniz,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Congonhal 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 votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
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aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.777/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.783/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. 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 3.785/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. 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 3.787/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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. 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 3.787/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.791/2009, do Deputado Almir Paraca,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas
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e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.791/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.857/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 14.086, de 6/12/2001, que cria o Fundo Estadual de Defesa de

Direitos Difusos. 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 1, da Comissão de Justiça,

com a Emenda nº 1, da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, o Substitutivo

nº 1, 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 3.857/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.963/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Candeias 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. 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 3.963/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.032/2009, do Deputado Jayro Lessa,

que reconhece 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 Comissão de Justiça conclui pela
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constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança 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

Segurança Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.036/2009, do Deputado Dinis Pinheiro,

que dá nova redação ao inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 15.176, de 16/6/2004,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica,

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 4.037/2009, do Deputado José Henrique,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tumiritinga 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 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 4.037/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.047/2009, do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de

Minas 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.

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 4.047/2009 com a Emenda nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.071/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto o

imóvel que especifica. 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 4.085/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leandro Ferreira o imóvel que

especifica. 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 4.086/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre 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. 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 4.086/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.102/2009, do Deputado Inácio Franco,

que autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município de Pará de

Minas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de 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

4.102/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.137/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral o imóvel que

especifica. 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 4.138/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras 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 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 4.138/2010 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.145/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom Despacho o imóvel que

especifica. 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 4.146/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí 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 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 4.146/2010 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.222/2010, do Deputado Duarte Bechir,
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que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades dos consórcios intermunicipais de saúde localizadas

em Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto.

A Comissão de Saúde 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 Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.223/2010, do Deputado Duarte Bechir,

que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades das Santas Casas de Misericórdia localizadas em

Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Saúde 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 Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.255/2010, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a publicação de matéria de interesse dos Poderes do Estado no

órgão oficial. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e

2, da Comissão de Justiça. 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. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.255/2010 com as Emenda nºs 1 e 2. À Comissão de

Administração Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.257/2010, do Governador do Estado,

que altera a Lei Delegada nº 123, de 25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura

orgânica básica da Secretaria de Estado de Fazenda. A Comissão de Justiça 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.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.413/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID -, 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. 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 4.413/2010 com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.462/2010, da Comissão Especial sobre

a Arbitragem, que dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em

que o Estado seja parte e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 6, que apresenta. As

Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 5, da Comissão de Justiça, e pela rejeição

das Emendas nºs 1, 2, 3, 4 e 6, também da Comissão de Justiça. 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 5. As Deputadas

e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovada. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 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.) Rejeitada.

Em votação, a Emenda nº 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 6.
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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

4.462/2010 com a Emenda nº 5. À Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.489/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à União em operação de

crédito externo junto à agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW - e

dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto.

Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que

opina pela rejeição da Emenda nº 1. 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.) Rejeitada. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.489/2010 na forma original. À Comissão

de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.513/2010, do Deputado Duarte Bechir,

que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades das Associações de Produtores Rurais localizadas no

Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Política Agropecuária 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 Política Agropecuária.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.917/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais,

mediante a realização de acordo direto com seus credores, nos termos do art. 97 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e dá outras

providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade 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 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. Com a palavra, para
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encaminhar a votação, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta é uma matéria

bastante discutida nesta Casa, talvez já há sete anos. Existe até uma proposta de lei

pronta para entrar na ordem do dia. Alguns entendem que não, mas se trata da

mesma matéria da liquidação dos precatórios. Até entendo, pois o Estado está

tentando adequar-se à nova norma constitucional, votada no final do ano passado,

que regulamenta o pagamento dos precatórios. Alguns órgãos públicos insistem em

ter suas dívidas e não querem fazer os pagamentos, por isso fazem os precatórios.

Gastam-se 20 anos para transformar uma dívida em precatório e mais 500 anos para

tentar resolvê-lo. Entretanto, considerando-se a forma como o governo está agindo,

Sr. Presidente, não vejo nenhum avanço para, na prática, essa lei realmente

funcionar. Discutimos com a Secretaria de Fazenda alguns pontos do projeto. O

governo permite a compensação de crédito tributário. Até então, ele não aceitava, em

hipótese alguma, a cessão do crédito: fazia-se a cessão do precatório para a

liquidação de crédito tributário. O técnico disse - e não quis discutir muito - que o

governo nunca foi contra a cessão do precatório, e isso realmente não pode

acontecer, já que nosso Código Civil é muito claro nessa transação comercial: a

cessão do precatório é uma transferência normal de uma atividade comercial

qualquer, e o Estado, portanto, não deve intervir. A sua intervenção acontecia no

seguinte sentido: ele não permitia que a pessoa que obtivesse o precatório fizesse a

quitação de crédito tributário. Agora, o governo permitirá que isso aconteça de uma

forma um pouco complexa, pois aquele que for liquidar seu crédito tributário terá que

fazer o pagamento de 30% do valor em dinheiro, o que inviabiliza qualquer transação.

Qualquer um que conhece um pouco de transações comerciais sabe que essa

proposta inviabiliza esse projeto de lei.

Havia uma outra alternativa, em que o governo propunha fazer uma transação

direta com o credor do precatório. Isso significa que o governo poderia liquidar o

precatório sem ordem cronológica, apenas levantando a questão e fazendo o

pagamento. Agora, o mais sério que havia nessa proposta - e já houve uma mudança

- era o fato de existir uma comissão para determinar quem poderia ser ressarcido do

precatório, e, assim, estaria dirigida: se houvesse cinco pessoas com o precatório e,
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portanto, com o mesmo direito, eles escolheriam qual deles receberia os recursos.

Essas dúvidas permanecem. Mudamos a redação, mas ainda ficou ruim. O governo

não conseguirá implementar esse projeto da forma como está. Na prática, ele não vai

funcionar, a não ser que o art. 1º, que foi modificado, esteja sendo dirigido para

algumas pessoas. Até dizem que alguns escritórios de advocacia adquiriram, há cinco

anos, vários precatórios, uma vez que o governo sinalizou que permitiria o pagamento

das dívidas tributárias com os precatórios. Entretanto, ele não autorizou, e essas

pessoas ficaram com seus precatórios no caixa e precisam agora ser ressarcidas e

recebê-los. Nada contra. Toda transação comercial tem esse lado. Mas essa proposta

da Secretaria de Fazenda necessita de uma discussão maior. Propus ao Deputado

Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que

fizéssemos uma audiência pública. Quando elaborei minha proposta de lei, fizemos

mais ou menos cinco audiências públicas das mais importantes e ouvimos a OAB, a

Advocacia-Geral do Estado, a Secretaria de Fazenda, o Tribunal de Justiça durante a

discussão dos precatórios. Agora o governo tenta fazer essa nova lei. Já votamos

duas ou três leis para tentar resolver isso e não avançamos porque não há como a

redação ser aplicada. Agora vamos votar mais uma lei que tinha endereço certo, CPF

e nome, mas que, felizmente, não vai poder aplicar esse mecanismo. A lei não

permite. Da forma como está, não vamos resolver o problema. Eu disse ao Deputado

Zé Maia, assim como o próprio Deputado Délio Malheiros, que algumas emendas

serão apresentadas à Comissão, em 2º turno, para que o governo possa utilizar esse

instrumento que está tentando fazer com que se torne legal, para que seja um

instrumento direcionado para alguns procedimentos de que temos dúvidas. Continuo

entendendo que essa proposta tem endereço, CPF e nome e que necessita de mais

esclarecimento por parte da Secretaria de Fazenda a respeito dos seus objetivos.

Minha proposta, Deputado Doutor Viana, está aí para ser aprovada e é melhor que

essa; mesmo assim não quiseram anexá-la. Não tem problema. E sabem por que não

estou preocupado com isso? Porque não quis que meu projeto de lei fosse a Plenário.

Não quis porque ele seria aprovado e não viraria nada. O projeto seria votado,

aprovado e não teria nenhuma repercussão, porque não tinha como ser

implementado. Temos que ter consciência de que projetos de lei foram feitos para
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serem executados. Não adianta ficarmos votando essa quantidade de projetos que

votamos aqui porque, no final das contas, não aproveitamos praticamente nada em

benefício da população. De muitos projetos de lei tentamos mudar a estrutura, fazer

isso ou aquilo, porque as intenções são boas, mas não temos a preocupação de ver a

sua aplicabilidade. E isso é o que está acontecendo com o Projeto de Lei nº

4.917/2010. A aplicação desse projeto é complicada, vai criar problemas para o

Estado.

Há mais uma lei para tentar resolver um problema sério, que são os precatórios.

Quando o governo abre mão da possibilidade de quitar dívidas tributárias com

precatórios, há um avanço. Mas não há avanço quando o governo quer fazer

pagamentos de precatórios fora da ordem cronológica. Entendo que a legislação

permite isso, mas ela é muito subjetiva porque pode direcionar essas liquidações de

precatórios a grandes ou a pequenos grupos. Por isso vou votar contra esse projeto

de lei dos precatórios. E já foi apresentada uma emenda que fará com que o projeto

volte para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para discutirmos a

melhor redação para que esse projeto possa entrar em vigor assim que for aprovado.

Aliás, Presidente, algo me deixa mais em dúvida: a Emenda nº 3, que apresentei, a

qual estabelece que toda transação da Secretaria de Fazenda com os precatórios

deveria ser encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da

Assembleia Legislativa, para conhecimento, foi rejeitada. E olhem que não seria

encaminhada nem para aprovação, nem para rejeição, apenas para conhecimento, o

que seria, até, um pouco diferente da questão dos termos do regime especial.

Quando faz o regime especial de tributação, o governo o encaminha para a

Assembleia convalidá-lo. Nesse caso, não deve haver convalidação, apenas

conhecimento. Quando houve a rejeição, fiquei com mais dúvidas. Não querem fazer

a coisa transparente? O governo prega tanta transparência em suas ações e não

quer dar transparência aos precatórios? Ficam mais dúvidas. Encaminho

contrariamente ao Projeto de Lei nº4.917/2010.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a

aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 2.
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O Deputado Antônio Júlio - 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 não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Votaram “não” 6 Deputados. Está

ratificada a aprovação do Substitutivo nº 1, salvo emendas. Em votação, as Emendas

nºs 1 e 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 4.917/2010 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.999/2010, da Comissão de

Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas

dispondo sobre a estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos

termos que menciona. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública

opinou pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com a

Subemenda nº 1, que apresenta, à Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado

em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela

rejeição das Emendas nºs 2 e 3. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, talvez a

mais importante função da democracia seja criar as condições necessárias para que

o conjunto da sociedade possa discutir os grandes problemas, desafios e questões

que implicam a construção de um Estado cada vez melhor, mais eficiente e mais

abrangente, do ponto de vista da representação social. Entre os instrumentos do

Estado, a Assembleia é o espaço plural e mais abrangente de representação da
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sociedade. Neste momento da história de Minas, de eleição de um governo de

continuidade, que desejamos que avance nas ações de desenvolvimento, na garantia

do Estado Democrático de Direito e na prosperidade, a Assembleia mineira está

renunciando a uma função fundamental, que é a organização do Estado. O que

desejamos, queremos e defendemos é que a Assembleia participe efetivamente do

debate, do aprimoramento e do desenvolvimento do nosso Estado, considerando-se a

organização da estrutura e as alterações necessárias para isso. Neste momento

percebemos, infelizmente, que a maioria dos parlamentares está renunciando a um

momento tão importante da construção do Estado Democrático, da construção da

democracia, do aprimoramento do Estado, do cumprimento de uma função relevante

no Estado de Minas Gerais.

Em nome dos parlamentares da Bancada do PT-PCdoB, queremos encaminhar a

favor da democracia, a favor do desenvolvimento do Estado, a favor do

aprimoramento do Estado Democrático e, por isso mesmo, somos contrários a

delegar ao Governador a autoridade de organizar o Estado na ausência da

Assembleia, com o discurso de que tem pressa. O governo do Estado de Minas

Gerais, durante 8 anos, elaborou 130 leis delegadas que não conseguiram organizar

e aprimorar o Estado como gostaríamos que fosse feito. Nesse sentido, solicitamos

que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome do desenvolvimento e da

estrutura do Estado e da construção do Estado Democrático, vote para que todo o

aprimoramento, toda a organização de Minas passe e seja votada pela Assembleia.

Queremos que as leis apresentadas pelo governo sejam aprovadas aqui, pois

queremos participar, debater e contribuir para o desenvolvimento do Estado de Minas

Gerais. Não queremos ser meros legitimadores de atitudes, de ações governamentais

que, eventualmente, sofram melhoria ou intervenção da Assembleia Legislativa.

Queremos, sim, intervir em todo o processo com contribuições importantes e

necessárias para que o Estado de Minas Gerais funcione melhor. Neste momento da

nossa história não é possível que o Governador trabalhe construindo leis sem a

participação efetiva da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em nome

da democracia, combatendo o autoritarismo, em nome do desenvolvimento do Estado

de Minas Gerais, em nome da representação e em nome do povo de Minas Gerais,
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queremos participar, queremos dar a nossa contribuição. Por isso mesmo, peço aos

parlamentares de Minas Gerais que aprovem, sim, as ações, as mudanças, as

transformações e o aprimoramento necessário para o Estado, com a nossa efetiva

contribuição.

Minha intervenção, Sr. Presidente, é no sentido de que a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais não aprove, não sustente um Estado autoritário, não reduza a sua

responsabilidade, assumindo o compromisso de apresentar todas as proposições

necessárias para o aprimoramento do Estado de Minas Gerais, a fim de

contribuirmos, dar nossas sugestões e votar para que nosso Estado cumpra sua

destinação histórica de ser um Estado democrático, próspero e efetivamente

construído com a participação dos representantes maiores do povo mineiro, que

constituem a Assembleia de Minas.

Sr. Presidente, nesse sentido, faço o encaminhamento contrário à votação da lei

delegada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria

Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Cumprimento o Deputado Doutor Viana, que

preside esta sessão, e os demais Deputados e Deputadas desta Casa. Também não

me poderia eximir de manifestar a posição da nossa Bancada do PT - PCdoB e nossa

opinião pessoal contra essa lei delegada. Sabemos que nesta Casa o Governador

tem ampla maioria, e esse é um dos motivos que não justifica, de forma alguma, a lei

delegada, porque ele pode aprovar o que desejar, discutindo com esta Casa, com os

parlamentares da base e, logicamente, com a nossa participação, seja ela favorável

ou contra o projeto. Portanto, não se concebe, num governo de continuidade, essa lei

delegada.

Cumprimento a todos que nos assistem pela TV Assembleia.

Registro, nesta Casa, um documento recebido do Sind-UTE, sindicato do qual faço

parte, como professora aposentada da rede estadual. Nosso sindicato manifesta-se

neste documento, do qual registrarei alguns trechos para que constem dos anais

desta Casa. (- Lê:) “A despeito da modernidade que não mais tolera comportamentos

ditatoriais que violem a soberania parlamentar a data recente mencionada no
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parágrafo anterior, é fato de grande repercussão nacional que o Governador Antônio

Anastasia solicitou à Assembleia Legislativa delegação de poderes para editar leis

objetivando: a) criar, incorporar, transferir, extingir e alterar órgãos públicos, inclusive

autônomos, ou unidades da administração direta, bem como modificar a estrutura

orgânica das entidades da administração indireta, definindo suas atribuições,

objetivos e denominações; b) alterar as vinculações das entidades da administração

indireta; c) criar, transformar e extinguir cargos de provimento em comissão e funções

de confiança dos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como gratificações e

parcelas remuneratórias inerentes, alterar-lhes as denominações, atribuições,

requisitos para ocupação, forma de recrutamento, sistemática de remuneração,

jornada de trabalho e distribuição; d) proceder à realocação de atividades e

programas no âmbito do Poder Executivo.” Vimos que é bastante amplo o poder que

ele quer exercer sem consultar esta Casa. E como diz respeito aos funcionários

públicos, deveria ser uma atitude também pública, e esta Casa é o espaço para isso.

“A pergunta que vem irrefreável, diz o Sind-UTE, é: por que o Governador não quer

o debate franco e aberto com seus eleitores e demais cidadãos mineiros por meio do

Parlamento?”.

“Em resumo, o Governador solicita delegação legislativa em branco, para efetuar as

modificações que desejar na administração estadual, sem se submeter ao controle

popular, numa atitude de franco desrespeito à democracia e ao devido processo

legislativo. Sem nuanças, revela franco descompromisso com a autonomia e a

separação dos Poderes da República, numa inadmissível submissão do Parlamento,

que só vicejou nas ditaduras que envergonham a tradição de Minas, cujo

compromisso é com a liberdade e a democracia.” Em outro trecho, diz o Sind-UTE:

“Por fim, a delegação ataca frontalmente o direito das minorias parlamentares que,

além de não poderem atuar para influir na opinião de colegas, sequer poderão

manifestar opiniões, garantia consagrada na Constituição da República. A rejeição ao

pedido do Governador é medida de justiça”.

Quero mais uma vez reafirmar a nossa rejeição a essa lei delegada. O nosso Líder,

Deputado Padre João, várias vezes manifestou-se, como também o nosso Vice-Líder,

Deputado Adelmo, e os Deputados do PT e do PCdoB. De fato, não há justificativa
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alguma para aprovarmos essa lei delegada. Solicito aos nobres colegas, Deputados e

Deputadas desta Casa, que rejeitem e votem “não” a essa lei delegada, porque não

temos razão para a aprovarmos nesta Casa, neste momento, como eu disse, em que

há um governo de continuidade. A população deseja, precisa, tem direito e dever de

acompanhar as mudanças propostas pelo novo Governador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, o Deputado

Adelmo e a Deputada Maria Tereza já colocaram as questões fundamentais, mas não

poderia deixar de vir a esta Tribuna, como já fiz em outras oportunidades, para

reafirmar nossa posição contrária a essa autorização para que o governo se utilize do

mecanismo das leis delegadas para promover o seu rearranjo administrativo para o

próximo mandato. Faço isso, Sr. Presidente, pelas questões tão bem postas pelo

Deputado Adelmo e pela Deputada Maria Tereza, no sentido da valorização das

prerrogativas do Poder Legislativo. É lógico e natural que todo governo, ainda que

tenha sido reeleito, tenha a sua autonomia, seu desejo e necessidade de promover os

rearranjos, os reajustes administrativos. Mas as conjunturas mudam, e um processo

de avaliação também pode indicar novos caminhos para o próximo mandato, ainda

que seja do mesmo Governador.

Tão importante quanto isso é o governo fazer uma reflexão e traduzi-la em ações

práticas, relativas à máquina administrativa, e a própria Assembleia ter condições de

promover uma avaliação que aponte para o aperfeiçoamento daquilo que o governo

vier a apresentar a esta Casa Legislativa. Quando a Assembleia abre mão dessa

prerrogativa, ela deixa de contribuir com as inteligências aqui presentes, com os

Deputados e as Deputadas de todos os partidos que, muitas vezes, conhecem mais o

Estado do que aqueles que são responsáveis por uma proposta de rearranjo

administrativo. O Deputado está na sua região, ele tem a sua militância específica,

social e setorial, e o conjunto dos Deputados constrói uma visão do Estado a partir

desse contato cotidiano com as bases no trabalho das comissões permanentes.

Exatamente no momento em que a Assembleia pode reafirmar-se, discutir idéias,

projetos e propostas, ela própria abre mão em nome da maior tranquilidade ou em
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nome da menor resistência que o governo tenha na Casa Legislativa para aprovar

suas propostas. Repito, não faço juízo de mérito antecipado com o que ocorrerá com

o mecanismo da lei delegada, até porque parto do princípio de que o Governador

reeleito quer e vai fazer o melhor para Minas Gerais. Não acredito que ele editará leis

delegadas que provoquem prejuízo ao próximo governo. Mesmo com todas as

diferenças políticas e partidárias, sabemos que o Governador reeleito tem

compromisso com o interesse público, é uma pessoa de bem. Tenho certeza de que

não vai, deliberadamente, promover alterações negativas para o Estado de Minas

Gerais. Sabemos também que a intenção de um governo eleito ou reeleito não pode

ser traduzida em um gesto de vontade única. As pessoas erram. As ideias devem ser

confrontadas para apontar caminhos melhores. Nesta Casa, a Oposição tem sua

visão de Estado. Também quero alertar que a Casa Legislativa, ao discutir e debater

projetos, abre espaço para que a sociedade também interfira nos rumos de seu

próprio destino. Lei delegada, além de limitar não só o papel da Oposição, mas

também dos Deputados e Deputadas da base de governo, limita a participação ativa

da sociedade na formulação das alterações propostas. O mecanismo da lei delegada

faz com que um governo que se inicia ganhe na agilidade, mas perca em capital de

legitimidade em suas decisões. Por melhores e mais bem-intencionadas que sejam

as decisões podem não dar certo. E, sem um debate público amplo e aberto na Casa

Legislativa, é como se a responsabilidade fosse somente daquele que tomou a

decisão, no caso o governo do Estado de Minas Gerais, sem passar pelo crivo da

Assembleia.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero deixar registrado que a Assembleia

Legislativa de Minas Gerais é vista no Brasil inteiro como uma das Casas mais

respeitadas do ponto de vista de Legislativo estadual, principalmente nesse último

período, pela dedicação dos Deputados e Deputadas de todos os partidos, pelos seus

servidores, pelas iniciativas que tem na interlocução com os movimentos, mas, do

ponto de vista de afirmação política, considero que a Assembleia, ao renunciar a esse

papel de arbítrio coletivo sobre as propostas aqui apresentadas, contribui para o seu

enfraquecimento. A Assembleia tem conquistado um patamar de imagem superior em

relação às demais Casas Legislativas, mas, com a lei delegada, assume um certo
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enfraquecimento político. É como se a Assembleia não tivesse a capacidade política

de manter um diálogo crítico, ainda que a conquista nas urnas da maioria governista

seja legítima. Porém, ser governo não significa renunciar à atitude crítica e aberta no

Plenário desta Casa. Conhecendo e respeitando a posição dos Deputados e

Deputadas, sabemos também que há pressão, interesses e uma lógica que prevalece

na relação entre o Executivo e o Legislativo. Mas este seria um bom momento para a

Assembleia afirmar a sua autonomia, a sua posição crítica, a sua posição de

independência e, mais que isso, a sua relação com as políticas públicas.

Parece-me que as coisas estão caminhando para um desfecho que não atenderá à

Oposição. Deixo registrado que a Oposição manifestou o compromisso público de,

em sendo encaminhados projetos para esta Casa, trabalhar durante o Natal, o

“Reveillon”, abrir mão do recesso legislativo, para discutir e aprovar cada projeto de

lei, cada medida, cada iniciativa, realizar audiências, encontros e seminários da forma

mais aberta possível para a sociedade. Que fique registrado que este Deputado e a

Bancada do PT-PCdoB não compartilham com esse mecanismo, principalmente no

momento em que há um Legislativo em pleno funcionamento, com vontade política de

trabalho de todos os Deputados e Deputadas e, principalmente, um governo que tem

o direito de promover seu rearranjo administrativo, mas é um governo de

continuidade. Se quiséssemos, se fosse a vontade coletiva desta Casa, poderíamos

perfeitamente estudar, dedicar cada minuto do nosso tempo a aprovar ou não, a

aprovar com aperfeiçoamento os projetos referentes a uma mudança administrativa

para uma nova etapa, para um novo período do governo em Minas Gerais. Fica aqui

nosso último apelo para que a Assembleia, em nome da sua autonomia, em nome da

sua inteligência propositiva, em nome da sua legitimidade diante do cidadão e das

urnas, possa, ao rejeitar essa autorização para a edição de leis delegadas, valorizar

cada vez mais o papel da instituição e de todos nós. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio

Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados componentes da

Mesa de trabalhos, Deputadas, Deputados, estamos nos últimos instantes que

precedem a votação de mais uma resolução que delegará ao Governador do Estado
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os poderes típicos, constitucionalmente estabelecidos, para serem da competência

deste Poder. Acho que isso é um fato grave. Todos os Deputados que me

antecederam fizeram reavivar à Casa que não é a primeira vez neste governo, que já

se vão uma centena de textos legais produzidos sem a participação, sem a

contribuição efetiva dos Deputados, que, diga-se de passagem, têm a mesma

legitimidade, constituída nas mesmas urnas, do Governador do Estado. Abro aqui um

parêntese. Não tenho nenhum juízo formado a respeito da reforma que se pretende

fazer, até por desconhecê-la. Não estou julgando o mérito do que se quer fazer, mas

é forçoso reconhecer que a Lei Delegada é um instrumento desvalorizador do Poder

Legislativo, é um instrumento que nos apequena em um poder já apequenado,

relegado a plano secundário, pelo gigantismo, pela hipertrofia que ocorre nessa

quadra da democracia brasileira com os executivos, e, muito especificamente, aqui

em Minas Gerais, pelo Poder Executivo do Estado. Portanto, em nome do nosso

compromisso com os princípios democráticos, em nome do nosso compromisso com

nossas funções constitucionais, em nome do nosso compromisso com os eleitores

que nos trouxeram aqui para desempenharmos nosso papel, em nome do desejo

legítimo que cada um poderia ter dentro de sua experiência e de sua trajetória

pessoal de contribuir com o esforço de aprimorar nosso arcabouço administrativo,

venho aqui encaminhar contrariamente à votação de mais essa delegação.

Gostaria ainda de evocar dois pontos, o primeiro deles um antecedente histórico.

Saibam nossos colegas que esta Assembleia e a do Rio Grande do Sul foram as

únicas que não foram fechadas, em momento algum durante a Ditadura Militar. Em

1964, no auge do regime militar, no auge da hipertrofia dos poderes exercidos àquela

época - até pelas armas -, chegou aqui um pedido de Lei Delegada para fazer uma

reforma administrativa pelo então Governador Magalhães Pinto. A primeira

dificuldade que o Governador Magalhães Pinto teve foi no seu próprio partido, a UDN,

que não considerava democrática essa delegação. Ao fim, ao cabo, foi votada a

delegação de poderes pela Assembleia de Minas, no vigor do poder das armas, no

risco em que as pessoas se viam ao votar contra o interesse de um Executivo não

democrático e autoritário, esta Assembleia de Minas teve a dignidade e o

compromisso democrático e histórico de recusar a delegação ao Governador
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Magalhães Pinto. Isso ocorreu na vigência do regime militar e no momento em que

talvez a reforma se fizesse mais urgente, já que, àquele tempo, o Estado não tinha

sequer um inventário de seus servidores por não dispor da Secretaria de

Administração e porque as contratações dos servidores eram feitas de forma

pulverizada nas diversas Secretarias de Estado. A nos julgar, temos a História e a

nos orientar, os homens e as mulheres que nos antecederam neste Plenário e

tiveram a coragem de colocar o próprio mandato em jogo, ao lutar pelos poderes e

prerrogativas do Poder Legislativo.

Invoco, assim, esse antecedente histórico, o compromisso daqueles que nos

antecederam e que nos é forçoso lutar para preservar. Somos os herdeiros dessa

vocação libertária e democrática de Minas Gerais. Compete a nós estarmos à altura

da nossa história. Por fim, faço quase um apelo para que reflitamos que não compete

a quem é da base dizer sim a tudo; há mais espaço na inteligência do que o sim à

subserviência, à postura bovina e servil, como há para a Oposição um espaço maior

que a relutância, o não gratuito, a oposição a qualquer coisa. Abramos aqui um

espaço para a liberdade e, sobretudo, para a inteligência. Vamos votar contra essa

delegação e façamos aqui, com os projetos remetidos à Casa, a reforma de que

Minas precisa. Conto com a história de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,

Deputados e Deputadas, bom dia. Sr. Presidente, V. Exa. imaginou que estivesse

ausente. Na verdade, estava com a Comissão de Participação Popular fazendo uma

visita ao Parque Fernão Dias, mas fiz questão de sair de lá correndo para voltar ao

Plenário.

Sr. Presidente, esperava chegar aqui e encontrar um processo de entendimento

com os ilustres colegas Deputados e Deputadas. Muitos dos nossos colegas foram

reconduzidos a esta Casa Legislativa, a este Parlamento com expressiva votação, de

forma soberana pelo povo de Minas Gerais. Acreditava que, no processo de

discussão da Resolução nº 4.999/2010, convenceríamos os colegas Deputados e

Deputadas do equívoco que será essa delegação de poderes ao Governador do
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Estado. Sr. Presidente, todos os argumentos apresentados pelo Chefe do Executivo,

para pedir a delegação de poderes para fazer leis em Minas Gerais sem ouvir o

Parlamento, não foram convincentes. O Governador afirma que há urgência na

reforma administrativa, mas essa urgência não pode significar o afastamento do

Parlamento, do Poder Legislativo. Não há coerência em se afirmar que tal urgência

pressupõe o afastamento do Poder Legislativo. Isso não faz sentido, Sr. Presidente.

O Prefeito de Belo Horizonte também está promovendo uma reforma administrativa,

mas encaminhou o projeto à Câmara Municipal, o qual será discutido com as

Vereadoras e os Vereadores de Belo Horizonte. Então, não faz sentido que o

Governador tenha urgência em fazer sua reforma administrativa e considere o

Parlamento um empecilho, uma pedra em seu caminho. É uma desvalorização do

Legislativo, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados.

Esse governo tem ampla maioria nesta Casa. Pergunto: em que os parlamentares

poderão atrapalhá-lo? Será que V. Exas. não têm compromisso com o interesse

público? Se o Governador quer afastá-los do processo legislativo, está dando um voto

de desconfiança às Deputadas e aos Deputados desta Casa. Isso não faz sentido.

Vocês são maioria, são Deputadas e Deputados coerentes. Podemos ajudar o

Governador a fazer sua reforma administrativa; não queremos impedi-lo, mas não

podemos compactuar com o fechamento do Parlamento durante um mês, com o

impedimento do processo legislativo no Plenário desta Casa durante um mês.

Outro fato importante, Sr. Presidente, é que os principais momentos de aprovação

de leis delegadas nesta Casa - leis delegadas estão previstas na Constituição do

Estado - ocorreram quando havia mudanças de governo, ou seja, durante o período

de transição de uma linha de governo para outra, quando um governo era de um

pensamento e transmitia o cargo para outro de pensamento diferente. Num período

de transição de governo, é compreensível o pedido de delegação de lei, mas o atual

governo é uma continuidade do anterior. O atual Governador fez parte dos oito anos

do governo anterior, foi mola mestra de todo o processo de administração do Estado.

É necessário mudar tudo? Qual é o problema? Será que tudo o que foi feito está

errado? Será que nada adiantou? Será que tudo deve ser mudado em caráter de

urgência? O Governador não pode esperar que um debate seja feito? Tudo tem de
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ser feito a ferro e fogo? Por quê? Está tudo errado? O Governador não tem

argumentos transparentes. Talvez a questão fundamental, que ele não tem coragem

de dizer, é que essa lei delegada, mais uma vez, mexerá com os direitos dos

servidores públicos. Os choques de gestão 1 e 2 mexeram profundamente com os

direitos dos servidores: alteraram a carreira, acabaram com o adicional de

desempenho e com direitos e prejudicaram os aposentados. Tudo isso foi feito por

meio de leis delegadas. Se o Governador desejar discutir publicamente as mudanças

com os servidores públicos, basta encaminhar o projeto para esta Casa. Os choques

de gestão 1 e 2 foram feitos por meio de leis delegadas. Quando os servidores

assustaram, os seus direitos haviam sido retirados.

Parece-me que esse é o grande motivo. Tivemos a oportunidade de fazer um

debate, durante o processo de discussão dessa lei delegada, numa audiência pública

nesta Casa, com a presença de sindicatos dos servidores públicos. Percebemos que

a situação financeira do Estado não vai bem, que o processo de negociação da dívida

pública do Estado de Minas Gerais é conturbado. A nossa dívida pública foi

negociada em condições completamente desfavoráveis em 1998, pelo ex-Governador

Eduardo Azeredo, com juros de 7,5% ao ano. Mesmo sendo de apenas 13% o

comprometimento da receita do Estado, só estão sendo pagos 6% dos juros, e o

principal está virando uma bola de neve com juros de 7,5%, acrescidos de 1,5% do

que falta pagar a cada mês. O Estado não consegue pagar. E o que é mais grave é

que a autoridade política que teria a maior capacidade para realizar este debate, pois

envolve até mesmo a discussão do governo federal sobre o endividamento dos

Municípios, eleita para representar o Estado no Congresso Nacional, que é o Senador

da República, terá dificuldade de realizá-lo porque, durante os oito anos em que

governou este Estado, vendeu a ilusão para o povo de que Minas se encontrava em

situação financeira muito consolidada. Por meio de “marketing”, ele vendeu a ilusão

de que Minas sempre teve déficit zero, que não tem dívida e está com as finanças

boas, mas esta não é definitivamente a realidade de Minas hoje.

O Estado é o terceiro que mais deve na Federação e precisa, sim, renegociar seu

processo com o governo federal. Precisamos partir para cima do Banco Central, do

Ministério da Fazenda, mas para isso é necessário reconhecer a nossa debilidade.
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Este Estado vai mal das pernas financeiramente, tem uma dívida monstruosa, e é por

isso que a reforma administrativa precisa ser feita por leis delegadas. O Parlamento

discute, joga luz onde há escuridão.

Então, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, encaminho contrariamente à aprovação

de poderes para o Governador fazer leis delegadas. Encarecidamente, peço à

maioria governista desta Casa que não abra mão do seu papel de Deputado.

Conceder essa delegação diminui nossa condição de Deputadas e Deputados e

desrespeita o voto soberano concedido pelos mineiros para legislarmos nesta Casa.

Em defesa do Parlamento, da democracia, da transparência, encaminho

contrariamente à aprovação da delegação ao Governador do Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

também venho aqui para discutir o Projeto de Resolução nº 4.999/2010, que delega

ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis. Gostaria de fazer um discurso

didático. Talvez as pessoas que nos ouvem e veem não saibam o que é uma lei

delegada. Lei delegada é entregar ao Governador a possibilidade de fechar a

Assembleia, pois ele editará suas leis. Na prática, é isso. O governo deixa de

reconhecer a Assembleia como Parlamento e os Deputados como legítimos

representantes do povo para legislar em nome desse mesmo povo, em nome do

Parlamento. Isso é lei delegada.

O Deputado Sávio Souza Cruz foi muito claro ao dizer que, em 1964, em pleno

golpe militar, quando participamos ativamente lutando pela liberdade deste nosso

país - eu tinha 14 anos -, a Assembleia de Minas recebeu do Governador Magalhães

Pinto um pedido de delegação para fazer suas reformas administrativas por lei

delegada. Nem o partido do Governador Magalhães Pinto autorizou e muito menos a

Assembleia, porque sentiram que seria a mesma coisa que fechar o Parlamento, que

ainda era um dos poucos que não havia sido fechado, apesar de a história registrar

algumas controvérsias, como a de que Benedito Valadares teria fechado o

Parlamento mineiro, o que não é verdade, porque depois foi o Parlamento mineiro

que convalidou o nosso Governador como legítimo representante naquela época de
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ditadura. Ficamos preocupados às vezes. Sei que alguns Deputados poderão

questionar-me dizendo que votei a lei delegada na transição do governo Itamar

Franco para o de Aécio Neves, e é verdade. Como homem público, eu entendia que

só por lei delegada seria possível fazer as reformas necessárias naquela época.

Lembro-me, como se fosse hoje, Dr. Hely Tarqüínio, quando o Governador eleito

Aécio me ligou, porque sabia do meu posicionamento contrário às leis delegadas e a

favor do Parlamento. Eu lhe disse que, mesmo sendo contra, adotaria aquela

posição. Para ele iniciar aquele novo projeto de governo, mesmo não sendo do

mesmo partido, acreditávamos que a medida seria necessária naquele momento.

Então, ajudei-o a fazer a modificação com a aprovação da lei delegada, durante a

transição de Itamar Franco para Aécio Neves. Depois disso houve mais duas, foram

editadas 130 leis delegadas, talvez muito mais leis que as que a Assembleia aprovou.

Não estou me referindo a lei relativa a doação de imóvel, que não pode ser

considerada como conteúdo de uma boa prática parlamentar. No que se refere a leis

que realmente mudem o nosso sistema tributário, o nosso sistema de relacionamento

social, o nosso relacionamento com o funcionalismo público, não aprovamos 130 leis

em oito anos. Mas foram editadas 130 lei delegadas em oito anos. Veja, Carlin, a

incoerência desse governo: está solicitando uma lei delegada para criar, incorporar,

transferir, extinguir, alterar órgãos públicos, inclusive autônomos, mas estamos

votando hoje, na Casa, a prorrogação da redução da carga horária dos funcionários

da Cidade Administrativa. Por que não esperou até o dia 1º para ele mesmo fazer

isso por meio de lei delegada? Estamos votando aqui o Projeto de Lei nº 4.257/2010,

do Governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº 123. Todo dia estamos

modificando leis delegadas. Eu disse ao Governador Anastasia que, quando a lei é

feita por técnicos ou só por parlamentares, geralmente não funciona. Às vezes, as

pessoas analisam friamente a elaboração do projeto, mas não se preocupam com o

seu conteúdo e com o que acontecerá lá na frente, na sua execução.

Essa é a discussão que precisamos fazer. O Carlin foi muito feliz. Hoje o

Governador manda e desmanda nesta Casa, que está de joelhos para o governo; ele

faz aqui o que quer. Se o Governador pedir que a Assembleia casse o mandato dele,

é capaz de ela votar contra. Está havendo descaso com o Parlamento, que tem se
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refletido na sociedade mineira. O povo mineiro está triste, o povo mineiro está

acomodado. Ninguém reclama mais seus direitos. A saúde está uma porcaria. A

segurança pública só existe no papel. E o governo diz que a saúde, a segurança

pública e a educação vão bem. A pior educação do Brasil é a de Minas Gerais, mas,

de acordo com os dados disponíveis, ela vai bem. Eu me lembro, Ana Maria, de uma

vez em que desanimei com esses dados estatísticos da educação - em algumas

horas, a imprensa tem até um pouco de razão em dizer que falamos muito e

praticamos pouco avanço na educação: foi quando uma cidade em que eu era votado

recebeu o título da Unesco ou da Unicef, se não me engano, como a melhor

educação de Minas Gerais. Quando vi aquele documento publicado, caí de costas,

porque conhecia a cidade. As escolas de lá não tinham vasilha para fazer comida;

não havia cadeiras para os meninos se assentarem. Mas sabem por que foi

escolhida? Porque um assessor ou consultor apareceu e colocou dados altamente

positivos nos formulários. E aí alguém avaliou esse documento pelos números

apresentados, que geralmente são frios, dando o prêmio de uma vergonha nacional

que deveria ter sido divulgada pela imprensa nacional, para todos tomarem

conhecimento do que está acontecendo. Vemos a questão da educação, vemos a

questão da saúde, vemos a quantidade de gente que está morrendo. Inventaram um

tal de SUS Fácil, que deve ser fácil apenas para aqueles que o estão administrando e

que não precisam do atendimento básico, principalmente do Suas. Essas coisas

precisam ser levantadas. Quando o governo pede uma lei delegada, não quer

discussão. Evitou-se, de todas as formas, discutir esse projeto nesta Casa; usou-se

um instrumento do Regimento Interno, que é legítimo, que não deixava as reuniões

acontecerem para se esgotarem as seis reuniões e o projeto entrar diretamente na

pauta de votação. Esse foi o grande erro do governo. Poderíamos ter discutido mais

esse projeto porque a reforma administrativa interessa a todos e interessa,

principalmente, ao funcionalismo público. O governo, quando prorroga a redução da

carga horária das pessoas que foram para a Cidade Administrativa, cria problemas.

Desde quando começaram a fazer o projeto daquela obra, cansamos de falar que ela

causaria problemas porque foi feita pensando-se apenas no custo de R$2.000.000,00

e se esquecendo de quem iria para lá, que são os trabalhadores. Alguns
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trabalhadores gastam 3 horas para lá chegar. O governo tem que reduzir a jornada

em 2 horas para lhes dar, pelo menos, condições de se locomoverem para

trabalharem lá. E, se trabalharem 6 horas, é lógico que a produção irá diminuir. E

onde está essa redução tão falada pelo governo? Ele sempre disse que construiria a

Cidade Administrativa para fazer redução, pelas suas contas finais, de

R$80.000.000,00 por ano. Então, como fazer essa redução de custo se se reduz a

carga horária? Isso custa dinheiro, custa muito mais que os falados R$80.000.000,00,

que seria o grande mote da construção da Cidade Administrativa. Essa lei delegada

vem num momento inoportuno. Não há motivo; o Governador não nos deu motivo

para essa lei delegada, pelo contrário, esquivou-se. E, se isso aconteceu, é porque

existem coisas que irão incomodar o conjunto dos funcionários, que serão os que

mais sofrerão com essa lei delegada. Deputado Carlin Moura, a Assembleia

Legislativa precisa reagir. Falamos isso com tristeza. Teremos mais quatro anos de

mandato e é com tristeza que vemos que aqui não se discute nada; é com tristeza

que falamos que, em Minas Gerais, vivemos uma ditadura, que aqui não temos

liberdade nem para legislar. Temos liberdade de fazer esse discurso porque a TV

Assembleia nos transmite ao vivo, caso contrário até poderia haver censura. Esta é a

oportunidade de falarmos porque, fora deste parlamento, não temos liberdade em

Minas Gerais, infelizmente. Tancredo Neves deve estar se revirando onde estiver,

porque dizia que o primeiro compromisso de Minas era com a liberdade. E hoje

falamos que o único compromisso que Minas não tem é com a liberdade.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e subemenda. 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 e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.



____________________________________________________________________________
1688

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

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, está registrado “sim”, mas o

meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - A Presidência vai retificar o seu voto.

O Deputado Eros Biondini - Meu voto é “sim”.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 44 Deputados. Votaram “não”

8 Deputados. Está ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas e subemenda.

Votação da Emenda nº 1 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero pedir a leitura dos textos da

emenda e da subemenda.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da da emenda e da subemenda.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Lê a Emenda nº 1 e a Subemenda

nº 1 à Emenda nº 1, que foram publicadas nas edições dos dias 18 e 20/11/2010,

respectivamente.)

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1.

As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Emenda nº 1 e da Subemenda nº 1 à

Emenda nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 3. Votação da Emenda nº 2.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, gostaria que se fizesse a leitura do texto

da emenda e, logo em seguida, minha inscrição para encaminhar a Emenda nº 2.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência informa ao Deputado que não cabem

mais encaminhamentos nesta fase de votação, pois, de acordo com o art. 264 do

Regimento Interno, uma vez “anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada

pelo prazo de 10 minutos, incidindo o encaminhamento sobre a proposição no seu

todo, em conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes”. A

Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da da Emenda nº 2.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 2, que foi publicada na edição do dia

26/11/2010.)
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O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

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 e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, meu voto é “não”. O aparelho não

está funcionando.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 9 Deputados. Votaram “não” 44

Deputados. Está ratificada a rejeição da Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Resolução nº 4.999/2010 com a Emenda nº1 e a Subemenda nº

1 à Emenda nº 1. À Comissão de Administração Pública.

A Presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum necessário para

votação de proposta de emenda à Constituição.

Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009, do

Deputado Lafayette de Andrada e outros, que altera a Constituição do Estado para

adequação ao disposto na Constituição da República. A Comissão Especial opinou

pela aprovação da proposta com as Emendas nºs 1 a 20, que apresentou. Emendada

em Plenário, voltou a proposta à Comissão Especial que opina pela rejeição da

Emenda nº 21. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do

Regimento Interno. A 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. Em votação, a proposta, salvo

emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
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Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo

Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - José

Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Paulo Guedes - Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses

- Walter Tosta - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 52 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a proposta, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 a 20.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - José Henrique - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 51 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 a 20. Em votação, a Emenda nº 21.

- Registra “sim” o Deputado:

Arlen Santiago.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
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Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - José Henrique -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana

- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Zé Maia.

- Registra “branco” o Deputado:

Sávio Souza Cruz

O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 50 Deputados. Houve 1

voto em branco. Está rejeitada a Emenda nº 21. Está, portanto, aprovada, em 1º

turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009, com as Emendas nºs 1 a 20.

À Comissão Especial.

Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2010, do

Deputado Alencar da Silveira Jr. e outros, que altera a Constituição do Estado,

vedando a nomeação ou a designação para cargos que aponta daqueles

considerados inelegíveis, nos termos da legislação federal. A Comissão Especial

opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em

discussão, a proposta. (- Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. A

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. Vem à Mesa requerimento do Deputado Alencar da Silveira

Jr., solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que a proposta seja

apreciada em primeiro lugar. 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 Alencar da Silveira Jr.
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O Deputado Alencar da Silveira Jr.* - Sr. Presidente, pedi a inversão porque

estamos resolvendo o problema com seriedade. Estamos colocando um projeto de

ficha limpa para ser votado em todos os casos. Entendo que não adianta fazermos de

conta nesta Casa. Estamos aprovando um projeto ao contrário do que o relator

propôs, prevendo a ficha limpa apenas para Secretário e Secretário Adjunto. Com o

projeto original, incluímos Secretário, Secretário Adjunto, Presidentes de autarquias,

enfim, todas as pessoas, da mesma forma que nós, que estamos nesta Casa e

disputamos eleições devemos ter a ficha limpa. Em Minas Gerais, Estado que é

exemplo para toda a Nação, o governo terá que nomear quem tem ficha limpa. Com

tranquilidade, pedimos o voto dos Deputados presentes a esta sessão para a

aprovação do projeto. No popular, não vamos aprovar um projeto meia-boca; não

vamos aprovar um projeto genérico: vamos fazer a coisa certa. Nós, que disputamos

eleição, sabemos a importância de uma boa conduta na vida pública.

Sr. Presidente, muito obrigado, conto com o apoio dos companheiros.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Pinduca

Ferreira.

O Deputado Pinduca Ferreira* - Alencarzinho, sou seu amigo, mas se você fosse

suplente não apoiaria o projeto ficha limpa. Sr. Presidente, estou na ficha suja, mas

não matei, não roubei e não coloquei dinheiro na cueca. Só porque ajudo o povo?

Esse Palocci, que fez tantas falcatruas, é Ministro da Dilma, com o cargo mais

importante do Brasil. E o Alencarzinho ainda quer votar ficha suja aqui? Eu sou ficha

limpa e provo. Não matei, não roubei. Só porque tenho 22 ambulâncias? O governo

do PT em Betim está confundindo eleição municipal com estadual...

O governo do PT em Betim e o TRE estão confundindo eleição municipal com

estadual. Minha eleição foi agora, e não em 1998. O processo do meu filho é um, e o

meu é outro. O candidato é o meu filho, e não eu.

Alencar, sou ficha limpa. Não matei, não roubei e não coloquei dinheiro na cueca. O

Palocci fez falcatruas e hoje ocupa o cargo mais alto do Brasil.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria

Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Sr. Presidente, a questão não tem nada a ver com
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o governo municipal, como disse o nobre colega, Deputado Pinduca Ferreira. É uma

questão da Justiça. Não entrarei nesse mérito, mas registro que o governo municipal

de Betim não tem nada a ver com essa situação. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Em votação, a proposta.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Doutor Rinaldo Valério

- Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -

Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - José Henrique - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

- Registram “não” os Deputados e a Deputada:

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro

Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Marcus

Pestana - Rômulo Veneroso - Tiago Ulisses.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação de proposta de emenda à Constituição, mas há para a continuação dos

trabalhos. A Presidência torna a votação sem efeito.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.066/2009, do Deputado Arlen

Santiago, que dispõe sobre a criação, a ampliação e o desmembramento de parques

florestais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Meio Ambiente 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.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/11/2010

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Almir Paraca e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Ruy Muniz. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Fábio Avelar, 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 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 4.130/2009 na forma do Substitutivo nº 1,

(relator: Deputado Almir Paraca). 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 Padre

João em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

instalação de depósito de lixo na comunidade da represa, no Município de Perdões;

Almir Paraca em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater

o Programa Estadual de Gestão de Áreas Contaminadas, o qual estabelece diretrizes

e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento ambiental de

áreas contaminadas por substâncias químicas; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

seja formulado voto de Congratulações com o Município de Extrema, pela

comemoração dos cinco anos do Projeto Conservador das Águas. 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 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Adalclever Lopes.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA
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4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2010

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fahim Sawan,

Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da

Liderança do PT) e Délio Malheiros (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, a Deputada Ana Maria Resende. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Fahim Sawan, 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 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 parecer

sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.884/2010

com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Fahim

Sawan, 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 dos Deputados Durval

Ângelo (4), em que solicita sejam encaminhados à Agência Nacional de Vigilância

Sanitária, à Superintendência de Vigilância Sanitária Estadual, à Superintendência de

Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, ao Corregedor-Geral da Polícia Civil do

Estado, ao Chefe de Polícia do Estado e ao CAO-DH as notas taquigráficas da 48ª

Reunião Extraordinária desta Comissão, relativa ao debate sobre a autonomia das

perícias criminais das Polícias Civil e Federal e a sua relação direta com os direitos

humanos, e o Laudo nº 08/07818, elaborado pela Seção Técnica de Engenharia

Legal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado,

solicitando providências; sejam enviadas aos órgãos integrantes das Polícias Civil e

Federal do Estado, aos Ministros e aos Deputados Federais que menciona as notas

taquigráficas da 48ª Reunião Extraordinária desta Comissão; seja realizada reunião

de audiência pública desta Comissão, com os convidados que menciona, para discutir

as possíveis violações dos direitos fundamentais na decretação de unidades
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ambientais, consumação, conflitos agrários e meio ambiente no Estado; seja

realizada reunião de audiência pública desta Comissão, com os convidados que

menciona, para discutir a possível perseguição ao Sr. Sebastião Ramos Filho, que

após ter sido parado em uma blitz e apresentado seus documentos foi preso sob

alegação de que a sua carteira de habilitação era falsa; Délio Malheiros em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública desta Comissão, com os

convidados que menciona, no Município de Itamarandiba, para discutir supostas

violações de direitos humanos decorrentes da desapropriação de imóveis visando à

implantação do Parque Estadual da Serra Negra. 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 2010.

Adelmo Carneio Leão, Presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2010

Às 14h48min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Djalma Diniz,

por indicação da Liderança do BPS), 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 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 deliberar sobre

proposições da comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, em turno único, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 4.129/2009 (Deputado Gustavo Valadares); 3.101/2009 (Deputado

Adalclever Lopes) e 4.661/2010 (Deputado Dilzon Melo). 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
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aprovado, no 1º turno, o parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.725/2009, na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão, e da Emenda nº 1, apresentada em

Plenário (relator: Deputado Adalclever Lopes). 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 3.101/2009 e 4.657/2010,

com as Emendas nºs 1, 4.129/2009 e 4.661/2010, que receberam parecer por sua

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

Requerimentos nºs 6.740, 6.741, 6.742, 6.746, 6.749, 6.750, 6.751, 6.752, 6.753,

6.777, 6.787, 6.789 e 6.799/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado o requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

reunião de audiência pública nos Municípios às margens do Lago de Furnas, para

debater a navegabilidade no lago, haja vista sua relevante importância para o 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 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Gláucia Brandão - Adalclever Lopes.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Getúlio Neiva e Dilzon Melo (substituindo o Deputado Juninho Araújo,

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

número regimental, a Presidente declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Dilzon Melo, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

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

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições
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que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,

em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.420/2010 com a

Emenda nº 1 e 4.828/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.795 e

6.798/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Adalclever Lopes - Arlen Santiago.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

6/12/2010

Às 14h45min, comparece no Teatro do Beco, na Barragem Santa Lúcia, o

Deputado André Quintão, membro da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, 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 diversas questões de

interesse da comunidade, tais como a implantação do projeto Vila Viva, as obras

paralisadas do Orçamento Participativo de Belo Horizonte, a regularização fundiária e

o título de propriedade para os moradores e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Maria Cristina Fonseca de Magalhães, Diretora de Planejamento da Companhia

Urbanizadora de Belo Horizonte; Renata dos Reis Coelho, Coordenadora do Oratório

Festivo da Vila Esperança; e os Srs. Cláudius Vunícius Leite Pereira, Presidente da

Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte; Hélio da Gama, Defensor Público;

Marcos Guimarães, representante do Quilombo do Papagaio; e David Francisco

Lopes Gomes, representante do programa Pólos de Cidadania, da UFMG, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado André Quintão, 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.
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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, 7 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente - Célio Moreira - Fábio Avelar.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

6/12/2010*

Às 17h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Inácio Franco (substituindo o Deputado Neider Moreira, por

indicação da Liderança do BPS), Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado

Padre João, por indicação da Liderança do PT), Antônio Júlio (substituindo o

Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB) e Luiz Humberto

Carneiro (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança

do BSD), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Tiago Ulisses e Duarte Bechir. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

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

constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: no 1º turno, Projetos de Lei Complementar nºs

59 e 66/2010 e Projeto de Lei nº 5.038/2010 (Deputado Délio Malheiros) e Projetos de

Lei nºs 3.856/2009, 5.027, 5.035 e 5.037/2010 (Deputado 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. Submetido a votação,

é aprovado requerimento do Deputado Lafayette de Andrada solicitando inversão da

pauta de modo que os Projetos de Lei nºs 5.035, 5.037 e 5.038/2010 sejam

apreciados em primeiro lugar. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.035/2010 (relator: Deputado Domingos

Sávio). Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº 5.037/2010
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(relator: Deputado Domingos Sávio), no 1º turno, que conclui pela aprovação da

matéria, foram recebidas as Propostas de Emenda nºs 1 e 2, do Deputado Délio

Malheiros. Encerrada a discussão, são submetidos a votação e aprovados, cada um

por sua vez, o parecer e as Propostas de Emenda nºs 1 e 2. Em seguida, é aprovada

a nova redação do parecer sobre o referido projeto, que opina por sua aprovação com

as Emendas nºs 1 e 2. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº

5.038/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros), no 1º turno, que opina pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 2, foram recebidas as Propostas de

Emendas nºs 1, do Deputado Padre João e 2, do Deputado Delvito Alves. Encerrada

a discussão, é submetido a votação e aprovado o parecer do relator, que opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2. Ficam rejeitadas as Propostas de

Emenda nºs 1 e 2. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Délio

Malheiros, que opina pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 59/2010, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Antônio Júlio. O

Presidente determina a distribuição de avulsos de seu parecer sobre o Projeto de Lei

Complementar nº 66/2010, no 1º turno, que opina pela aprovação da matéria com as

Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. Determina, também, a

distribuição de avulsos, solicitada pelo relator, Deputado Domingos Sávio, dos

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 3.856/2010, no 1º turno, que opina pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, e 5.027/2010, no 1º turno, que opina pela aprovação da

matéria com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 7/12/2010, às

17 horas, com a matéria constante na pauta, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Sebastião Costa - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada.

* - Republicada em virtude de incorreções havidas na publicação de 10/12/2010.
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ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2010

Às 10h15min, comparece no Coliseum Eventos, localizado na Fazenda Santa

Bárbara, no Município de Augusto de Lima, o Deputado Tenente Lúcio, membro da

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

Lúcio, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina

a debater o desenvolvimento turístico da região do Município de Augusto de Lima, em

especial o Circuito Turístico Serra do Cabral e os demais circuitos das regiões Norte e

Noroeste do Estado. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir a Sra. Niviany Josely Silveira, Diretora Técnica, representando Francisco

José Melo da Silva, Presidente da Federação dos Circuitos Turísticos do Estado de

Minas Gerais - Fecitur -; e os Srs. Fabiano Henrique dos Passos, Prefeito Municipal

de Augusto de Lima; Maurílio Soares Guimarães, Secretário Adjunto de Estado de

Turismo; Edivaldo Nascimento dos Anjos, Prefeito Municipal de Buenópolis; Antônio

Dias Neto, Prefeito Municipal de Olhos d’Água; e Eduardo Henrique Oliveira, gestor

do Circuito Turístico Serra do Cabral, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a

tecer suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença 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 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Wander

Borges.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 7/12/2010
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Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Dilzon Melo e Agostinho Patrus Filho (substituindo o Deputado Chico Uejo,

por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Patrus

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

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

reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a discutir e votar

pareceres de redação final e proposições da Comissão. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Projetos de Resolução nºs 4.004/2009, no 2º turno, e

5.017/2010, no 1º turno (Deputado Dilzon Melo); Projeto de Lei nº 4.513/2010, no 2º

turno (Deputado Agostinho Patrus); Projetos de Lei nºs 5.011/2010 (Deputado

Domingos Sávio), 5.023/2010 (Deputado Dilzon Melo) e 5.024/2010 (Deputado Carlos

Gomes), todos em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Resolução nº

4.004/2009 (relator: Deputado Dilzon Melo) e do Projeto de Lei nº 4.513/2010 (relator:

Deputado Agostinho Patrus Filho); e o parecer pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Resolução nº 5.017/2010 (relator: Deputado Dilzon Melo). 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 4.941/2010, que recebeu parecer por

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

Requerimentos nºs 6.809, 6.810, 6.812, 6.817, 6.835, 6.863, 6.877, 6.878, 6.895,

6.904 e 6.914/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.774/2009, 4.610,

4.724, 4.761, 4.765 e 4.768/2010. 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.
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Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir - Fábio Avelar.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2010

Às 20h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Lafayette de Andrada e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Agostinho

Patrus Filho, 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, e comunica que termina nessa data o prazo para o

recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894/2010 e 4.985/2010. 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 da

pauta o Projeto de Lei nº 3.856/2010 por não cumprir os pressupostos regimentais.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.218/2009, 4.138/2010 (relator:

Deputado Lafayette de Andrada), 3.857/2009 (relator: Deputado Jayro Lessa) e

4.146/2010 (relator: Deputado Tiago Ulisses) na forma do vencido no 1º turno;

4.137/2010 (relator: Deputado Tiago Ulisses) e 4.145/2010 (relator: Deputado Jayro

Lessa); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Resolução nº 5.017/2010

(relator: Deputado Lafayette de Andrada); do Projeto de Lei Complementar nº

66/2010 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Jayro Lessa); e dos Projetos de Lei nºs 3.814/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2,

da Comissão de Segurança Pública (relator: Deputado Tiago Ulisses) e 5.027/2010

com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões
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extraordinárias dos dias 9 /12/2010, às 14h15min, às 20 horas; dos dias 10, 13, 14,

15, 16 e 17/12/2010, às 9h15min, às 14h15min e às 20 horas e para a próxima

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Célio Moreira - Tiago Ulisses - Antônio Júlio.

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

9/12/2010

Às 9h9min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Adelmo Carneiro Leão

(substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT), membro

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

Adelmo Carneiro Leão, 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 denúncias sobre o assassinato de Wayne do Carmo Braga,

supostamente cometido pelo Cb. PM Ezequiel Pinheiro Ramos, e a apreciar a matéria

constante da pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Vinícius Villanova

Gonçalves, advogado, encaminhando, para tomada de providências, cópia de

documentos contendo relatos sobre atrocidades e descasos do Poder Executivo

Municipal de Matias Barbosa, que teriam sido cometidos contra a Sra. Luzia de

Fátima Neri Faza; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em

4/12/2010: ofícios dos Srs. Marco Antonio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil;

Samuel Marcelino de Oliveira Jr., Assessor Chefe de Gabinete da Subsecretaria de

Administração Prisional; João Paulo Santos da Costa Cruz, Juiz de Direito; João

Batista de Souza, Chefe de Gabinete da Secretaria de Assuntos Institucionais de Belo

Horizonte; Renato César Jardim, Juiz de Direito; Geraldo Borges Junior, Corregedor

Adjunto do CRM-MG; e da Diretoria do DER-MG. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Imaculada Conceição Braga,

Supervisora do Serviço Residencial Terapêutico de Santa Luzia, e Rosa Lorena Diniz

Braga; e os Srs. Cel. PM Hebert Fernandes Souto Silva, Corregedor da PMMG; Ten.

Cel. PM Valter Braga do Carmo, Subcorregedor da PMMG; e Jair do Carmo Braga,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na ausência do autor do
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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 informa que a matéria deixa de ser apreciada, por falta de quórum.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, a realizar-se em 9/12/2010, às 14h15min, com a finalidade de apreciar

o Projeto de Lei Complementar nº 45/2008, no 2º turno, e os Requerimentos nºs

6.892 e 6.934/2010, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Antônio Júlio - Almir Paraca.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2010

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Walter Tosta, por

indicação da Liderança do BSD), 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 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 discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº

965/2007, no 2º turno (Adalclever Lopes); Projeto de Lei nº 5.034/2010, no 1º turno

(Adalclever Lopes); Projeto de Lei Complementar nº 59/2010, no 1º turno (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, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 965/2007 (relator: Deputado Adalclever Lopes), na forma

do vencido no 1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei
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Complementar nºs 58/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros); e 59/2010 (relator:

Deputado Délio Malheiros), na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública.

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

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado, o

requerimento do Deputado Adalclever Lopes, que comunica a indicação do Deputado

Délio Malheiros para acompanhar as mudanças no Código de Defesa do Consumidor,

que estão sendo analisadas pelo Congresso Nacional. 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, 13 de dezembro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Célio Moreira - Délio Malheiros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.445/2010

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação para a Preservação da Natureza -

Grupo Ecológico Geração Verde, com sede no Município de Uberaba.

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 a proposição, conforme preceitua o art.

103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.445/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação para a Preservação da Natureza - Grupo Ecológico Geração Verde, com

sede no Município de Uberaba, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem por escopo difundir na coletividade, especialmente entre crianças e adolescentes,

conhecimentos sobre a natureza complexa do meio ambiente para que possam
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participar, de forma responsável e eficaz, de sua preservação e da solução dos

problemas ambientais.

Com esse propósito, a instituição desenvolve projetos de educação ambiental e

cultural voltados principalmente para o conhecimento do meio ambiente natural e

urbano e para a proteção da fauna e da flora; elabora estudos sobre turismo

ecológico, problemas ambientais e comportamento cultural; dissemina tecnologias na

área de tratamento de efluentes industriais, comerciais e domésticos.

Isso posto, consideramos a Associação para a Preservação da Natureza - Grupo

Ecológico Geração Verde merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.445/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Fábio Avelar, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.126/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em epígrafe tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao

Município de Tiros.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

a considerou jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou, cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de

sua competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.126/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

fazer reverter ao Município de Tiros um imóvel com área de 14.400m², situado na Av.

Antônio Carlos, lotes nºs 1.506 a 1.521 do quarteirão 109, nesse Município.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, com a finalidade de autorizar a doação do imóvel, uma vez que esse
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foi transferido ao Estado por doação do Município de Tiros sem a imposição de ônus,

além de inserir cláusula de reversão exigida pelo § 1º do art. 17 da Lei Federal nº

8.666, de 1993.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o imóvel será destinado à

construção de moradias populares, o que beneficiará, especialmente, à população

mais carente do Município.

É importante observar que a autorização para a transferência de domínio de

patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, é exigência do § 2º do

art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. De acordo com esse dispositivo, a

movimentação dos valores do ativo permanente do Estado somente pode ser

efetivada mediante autorização explícita do Poder Legislativo.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

alienação de bens públicos, além de não criar despesas para o erário e não acarretar

repercussão na Lei Orçamentária. Pode, portanto, ser transformado em lei.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.126/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Tiago Ulisses -

Antônio Júlio - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei complementar em epígrafe, de autoria do Procurador-Geral de

Justiça, altera dispositivos da Lei Complementar nº 66, de 22/1/2003, que cria o

Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC – e o Conselho

Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e dá outras

providências.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 20/3/2010, foi o projeto encaminhado às

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

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 59/2 010, na forma do Substitutivo n°

1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública apresentou parecer favorável ao projeto na

forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constitu ição e Justiça, com a Emenda n°

1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende promover alterações na lei de criação do Fundo de

Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC –, Lei Complementar n° 66, de 2003,

especificamente nos dispositivos que cuidam do objetivo do fundo, da aplicação de

seus recursos, de seus beneficiários e do seu Conselho Gestor.

A proposta modifica o art. 2°, “caput” da referida lei, estabelecendo que o objetivo

do fundo é financiar ações para o cumprimento dos objetivos da política estadual de

relações de consumo, de forma a prevenir e reparar danos causados ao consumidor.

A nova redação amplia o escopo da norma, uma vez que a lei apenas permite o

financiamento para reparação de danos.

Quanto à aplicação de recursos, a redação do projeto original permite que sejam

destinados ao aprimoramento técnico e jurídico e à modernização administrativa dos

órgãos públicos responsáveis pela execução das políticas e também das entidades

não governamentais sem fins lucrativos, constituídas há, pelo menos, um ano e que

tenham como finalidade principal a defesa e a proteção do consumidor. A Comissão

de Constituição e Justiça, no Substitutivo n° 1, qu e apresentou, aprimorou essa

redação, suprimindo as entidades não governamentais sem fins lucrativos do § 1º do

art. 2º, uma vez que a legislação de regência da matéria restringe a utilização dos

recursos decorrentes de multas e indenizações à reconstituição dos bens lesados ou

ao financiamento de projetos relacionados com os objetivos da política nacional de
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relações de consumo.

O projeto estende às entidades da administração pública direta ou indireta, estadual

ou municipais, que têm como atribuição promover a educação para o consumo e às

entidades não governamentais, sem fins lucrativos, constituídas há, pelo menos, um

ano e que tenham como finalidade principal a defesa e a proteção do consumidor, a

possibilidade de receber recursos do fundo, por meio da aprovação de projetos pelo

Conselho Gestor. Conforme a Comissão de Constituição e Justiça, a disposição

contribui para que as atividades do beneficiário atendam melhor aos interesses

públicos sob sua responsabilidade.

Quanto ao Conselho Gestor, o projeto prevê mudanças na sua composição e nas

competências. A proposição determina a participação de representantes da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de Procons Municipais, da

Secretaria de Estado de Educação e de entidade de fornecedores. A Comissão de

Constituição e Justiça, a esse respeito, vislumbrou vício de inconstitucionalidade, uma

vez que o projeto, de iniciativa do Ministério Público, acaba por estabelecer

obrigações e atribuir competências aos Poderes Legislativo e Executivo, além de

invadir o âmbito de competência municipal. Visando a sanar o vício, a Comissão

sugeriu no Substitutivo n° 1 a modificação do refer ido artigo, de forma que os

representantes de tais órgãos sejam convidados a integrar o Conselho Gestor. A

Comissão de Administração Pública, a esse respeito, elaborou a Emenda n° 1 ao

Substitutivo n° 1, para que seja ouvida a Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte quando do convite ao representante da Casa legislativa.

Com relação às competências do Conselho Gestor, são mantidas as da lei em

vigor, determinando o projeto apenas que, para aprovar o orçamento das atividades

do Procon-MG, haverá participação conjunta da Procuradoria-Geral de Justiça de

Minas Gerais e que o Conselho firmará convênios e contratos por intermédio da

referida Procuradoria. A nova competência atribuída ao Conselho, já mencionada, é a

aprovação dos projetos das entidades públicas e não governamentais, para

recebimento de recursos do fundo.

Quanto à análise financeira e orçamentária, destacamos que o projeto não cria

despesa para o Estado. Sendo assim, uma vez que não provoca impacto financeiro-
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orçamentário, não há óbice ao prosseguimento de sua tramitação nesta Casa.

Destacamos ainda que a execução dos recursos do fundo tem se mostrado muito

baixa ao longo dos anos, conforme a tabela abaixo apresentada:

Tabela 1 - Execução Orçamentária do FEPDC

Ano Crédito Autorizado Despesa Realizada Execução %

2004 995.502,00 408.547,99 41,04

2005 2.090.000,00 367.118,14 17,57

2006 3.124.800,00 764.601,93 24,47

2007 3.135.000,00 977.899,27 31,19

2008 5.241.990,00 3.465.170,10 66,10

2009 3.008.000,00 1.548.854,02 51,49

2010 5.008.000,00 986.479,86 19,70

Fonte: Armazém Siafi. Acessado em: 3 de dezembro de 2010.

Assim, esperamos que a proposta, que amplia o objetivo do fundo, a aplicação de

seus recursos e os seus beneficiários e que aperfeiçoa a composição e as atribuições

do seu Conselho Gestor possa repercutir favoravelmente na execução dos recursos e

na qualidade do gasto para a consecução da política estadual de defesa do

consumidor.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar

nº 59/2010, no 1° turno, na forma do Substitutivo n ° 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Administ ração Pública.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Célio Moreira, relator - Agostinho Patrus Filho -

Antônio Júlio - Tiago Ulisses - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.034/2010

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 5.034/2010 altera a Lei nº

19.095, de 2/8/2010, que disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de
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consumidores para o fim que menciona.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela pretende alterar os arts. 4º e 5º da Lei nº 19.095, de 2/8/2010, que

disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores.

De acordo com a nova redação do art. 4º, o Poder Executivo fica autorizado a

celebrar convênio a fim de que a manutenção da citada lista fique a cargo de órgão

administrativo de proteção e defesa do consumidor vinculado ao Poder Legislativo.

Conforme a nova redação do art. 5º, a inclusão de consumidor na lista e a consulta

a esta não se sujeitarão a pagamento.

A lei que se pretende modificar estabelece critérios para a prática do “marketing”

direto ativo no Estado, com o intuito de evitar abuso na prestação desse serviço,

cujos operadores, com frequência, extrapolam a faculdade de oferecer produtos e

serviços, assediando de forma inconveniente um potencial cliente.

A principal medida prevista na citada lei é a instituição de lista pública para registro

dos consumidores que não desejam receber ofertas comerciais por meio de

“marketing” direto ativo, a qual foi denominada “lista antimarketing”. Ademais, em seu

art. 5º, a referida lei sujeitou a utilização de tal serviço a pagamento.

Entendemos que a gratuidade pretendida muito contribuirá para a eficácia desse

recurso colocado à disposição dos consumidores, uma vez que um maior número de

consumidores terá condições de utilizá-lo, tendo resguardada, dessa forma, a sua

privacidade.

Assim sendo, merece ser aprovada a proposição em estudo na forma do

substitutivo apresentado, que a aprimorou, tendo em vista que a gratuidade prevista

ampliará o universo de consumidores que incluirão seu nome na “lista antimarketing”.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.034/2010 na
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forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Célio Moreira - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.139/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o Projeto de Lei nº 2.139/2008 dispõe

sobre a instituição de comissão de transição pelo candidato eleito para o cargo de

Governador do Estado e dá outras providências.

Aprovada no 1° turno, com as Emendas nºs 1 a 4, ret orna a matéria a esta

Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposta em exame propõe a instituição de comissão de transição pelo candidato

eleito para o cargo de Governador do Estado.

A matéria está tratada, em âmbito federal, na Lei nº 10.609, de 20/12/2002, que

dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo

de Presidente da República, cria cargos em comissão e dá outras providências.

A referida lei federal assegura à equipe de transição acesso às informações

relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do governo federal. Ela

procura respeitar e até harmonizar dois princípios que são basilares na democracia

moderna. A rotatividade de pessoas na função de governante é decorrência do

princípio republicano. O princípio da continuidade dos serviços públicos, por outro

lado, é fundamental para a preservação das atividades públicas de atenção aos

interesses sociais. O fato é que o desconhecimento da situação da máquina

administrativa cria óbice a um bom desempenho da ação estatal nos primeiros meses

de um novo governo.

Com efeito, a criação de equipe ou comissão de transição é importante para a

transferência do governo, em virtude da complexidade da máquina administrativa,

que não pode parar até que os novos gestores tenham o conhecimento e as

informações necessárias para garantir a continuidade dos serviços prestados.
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Os ajustes promovidos no 1º turno de tramitação, discussão e votação da matéria

são suficientes para dispensar acréscimos outros, restando-nos, tão somente, opinar

pela aprovação da proposta.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.139/2008 no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Almir Paraca.

PROJETO DE LEI Nº 2.139/2008

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a instituição de comissão de transição pelo candidato eleito para o

cargo de Governador do Estado ou Prefeito Municipal e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ao candidato eleito para o cargo de Governador do Estado ou Prefeito

Municipal é facultado o direito de instituir comissão de transição que terá pleno

acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do

governo estadual.

§ 1º - A comissão de transição terá um coordenador, a quem competirá requisitar

informações dos órgãos e das entidades da administração pública estadual.

§ 2º - A comissão de transição poderá ser indicada até dez dias após divulgado

oficialmente o resultado das eleições.

Art. 2º - A comissão de transição tem por objetivo inteirar-se do funcionamento dos

órgãos e das entidades da administração pública estadual ou municipal e preparar os

atos de iniciativa do novo Governador ou Prefeito, a serem editados imediatamente

após a posse.

Art. 3º - Os titulares dos órgãos e das entidades da administração pública ficam

obrigados a fornecer as informações solicitadas pela comissão de transição, bem

como a prestar-lhe, na forma do regulamento, o apoio técnico e administrativo

necessário.

Art. 4º - Os membros da comissão de transição não serão remunerados.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.399/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.399/2009 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Inconfidentes 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. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em

atendimento ao disposto no § 1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.399/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Inconfidentes imóvel com área de 4.054,07m²,

situado nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto estabelece que o terreno será

destinado à instalação de um centro comunitário de integração e lazer.

Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º da proposição 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 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 a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não acarreta
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despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.399/2009 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Júlio - Gustavo

Corrêa - Agostinho Patrus Filho.

PROJETO DE LEI Nº 3.399/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Inconfidentes 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 Inconfidentes

imóvel com área de 4.054,07m² (quatro mil e cinquenta e quatro vírgula zero sete

metros quadrados), situado no Bairro Soledade do Moji, nesse Município, registrado

sob o nº 4.751, a fls. 84 do Livro 3-AD, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Ouro Fino.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

instalação de um centro comunitário de integração e lazer.

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.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.784/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1o turno com a Emenda no 1 e retorna a este órgão

colegiado, a fim de receber parecer para o 2o turno, conforme dispõe o art. 102, VII,
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combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no §

1º desse dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.784/2009, na forma aprovada em Plenário, tem como

finalidade conferir a necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo

possa fazer a transferência, ao patrimônio do Município de Itajubá, de um bem

público constituído de terreno com área de 1.060m², a ser desmembrado de área com

4.621.654m², situado nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1o da proposição, o imóvel destina-se ao

prolongamento da Rua Jorge Braga, para prover acesso à Escola Estadual

Presidente Wenceslau Braz e à Escola Municipal Santo Agostinho, atendendo, dessa

forma, ao interesse público.

No mesmo sentido, 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

for utilizado com a finalidade 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 a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que 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 3.784/2009, no

2o turno, na forma do vencido no 1o turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Antônio Júlio -

Gustavo Corrêa - Tiago Ulisses.
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PROJETO DE LEI Nº 3.784/2009

(Redação do Vencido)

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 imóvel

com área de 1.060m² (mil e sessenta metros quadrados), conforme descrição do

Anexo desta lei, a ser desmembrado da área de 4.621.654m² (quatro milhões e

seiscentos e vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e quatro metros quadrados),

situado nesse Município e registrado sob o n° 21.13 7, em 3 de maio de 1991, a fl. 001

do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

prolongamento da Rua Jorge Braga, para acesso à Escola Estadual Presidente

Wenceslau Braz e à Escola Municipal Santo Agostinho.

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 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 ... de ...)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: terreno com área de 1.060,00m²

(mil e sessenta metros quadrados), denominado terreno “5”, situado na Rua João

Vasconcelos, no Bairro Avenida, Município de Itajubá, de propriedade do Estado de

Minas Gerais, com as seguintes medidas e confrontações: partindo do ponto M0,

ponto localizado no centro da ponte de acesso à Escola Estadual Presidente

Wenceslau Braz, rumo 69°08'SE, segue uma distância de 23,10m, até o ponto 1,

onde se inicia esta descrição. No ponto 1, deflete à esquerda, com ângulo de 139°40',

segue pelo alinhamento da Avenida João Vasconcelos uma distância de 9,55m, até o

ponto 5. Nesse ponto, deflete à direita, com ângulo de 128°00', segue uma distância

de 154,35m e confronta com propriedade do Centro Regional de Cultura, até o ponto

6. Nesse ponto, deflete à direita, com ângulo de 90°00', segue pelo alinhamento da

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves uma distância de 7,50m, até o ponto
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7. Nesse ponto, deflete à direita com ângulo de 90°00', segue uma distância de

148,50m e confronta, a 14,70m com o terreno “1”; a 82,80m com o terreno “2”; e a

51,00m com o terreno “3”, todos de propriedade do Estado de Minas Gerais, até o

ponto 1, onde teve início e fim esta descrição.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.786/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1o turno com a Emenda no 2 e retorna a este órgão

colegiado, a fim de receber parecer para o 2o turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao disposto no §

1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.786/2009, na forma aprovada no 1º turno, tem como finalidade

conferir a necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer

a transferência ao patrimônio do Município de Itajubá de um imóvel com área de

23.147m², a ser desmembrado de área com 4.621.654m², situada nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1o da proposição, o imóvel deverá

permanecer como área de preservação ambiental, sob incumbência do Município de

Itajubá.

Também em atendimento ao interesse público, o art. 2o prevê a reversão do bem ao

patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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
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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 3.786/2009, no

2o turno, na forma do vencido no 1o turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Júlio - Agostinho

Patrus Filho - Gustavo Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 3.786/2009

(Redação do Vencido)

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

23.147m² (vinte e três mil cento e quarenta e sete metros quadrados), conforme

descrição do anexo desta lei, a ser desmembrada da área de 4.621.654m² (quatro

milhões seiscentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e quatro metros

quadrados), situada nesse Município, registrado sob o n° 21.137, de 3 de maio de

1991, a fls. 001 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo deverá

permanecer como área de preservação ambiental, sob incumbência do Município de

Itajubá.

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.

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº ..., de ... de ... de ...)

A área a ser doada apresenta a seguinte descrição: terreno com área de

23.147,00m² (vinte e três mil cento e quarenta e sete metros quadrados), situado na
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rua de acesso ao Colégio Estadual Presidente Wenceslau Braz, no Bairro Avenida,

no Município de Itajubá, de propriedade do Estado de Minas Gerais, com as

seguintes medidas e confrontações: partindo do ponto M0, no centro da ponte sobre o

Ribeirão Anhumas, localizado na Rua Olegário Maciel, rumo 31°21'NW, segue uma

distância de 276,15m, até o ponto 1, onde se inicia esta descrição. No ponto 1,

deflete à esquerda com ângulo de 51°30', segue uma distância de 18,55m e confronta

com a rua de acesso ao Colégio Estadual Presidente Wenceslau Braz, até o ponto 2.

Neste ponto, deflete à esquerda com ângulo de 83°03 ', segue uma distância de

35,50m, até o ponto 3. Neste ponto, deflete à direita com ângulo de 22°41, segue

uma distância de 173,00m, até o ponto 4. Neste ponto, deflete à esquerda com

ângulo de 123°09', segue uma distância de 49,85m, a té o ponto 5. Do ponto 2 ao

ponto 5, confronta ao todo com a área remanescente de propriedade do Estado de

Minas Gerais (matrícula nº 21.137). No ponto 5, deflete à direita com ângulo de 2°25',

segue uma distância de 213,70m e confronta com propriedade da Companhia de

Distritos Industriais de Minas Gerais, até o ponto 6. Neste ponto, deflete à esquerda

com ângulo de 127°26', segue a jusante do Ribeirão Anhumas uma distância de

228,30m, até o ponto 1, onde teve início e fim esta descrição.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.122/2008,

APRESENTADA EM PLENÁRIO

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, a proposição em epígrafe altera o art. 7º da

Lei nº 16.513, de 21/12/2006.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, esta Comissão opinou por sua

aprovação no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada, em Plenário, a

Emenda nº 1, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do § 2º do

art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
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O objetivo da proposição em exame é alterar a legislação tributária do Estado, com

vistas a estender o benefício da não incidência do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - aos portadores de

deficiência físico-motora adquirentes de veículos usados, ainda que não sejam

motoristas.

Foi apresentada em Plenário a Emenda nº 1, de autoria do Deputado Sávio Souza

Cruz, com o objetivo de estender o benefício proposto pelo projeto aos portadores de

deficiência de fala e audição. No entanto, não atende ao disposto no art. 14 da Lei de

Responsabilidade Fiscal, que estabelece condições para a concessão ou ampliação

de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.

Além disso, o benefício proposto pela emenda extrapola o termos do Convênio ICMS

35/99, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz –,

que isenta do ICMS as saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de

deficiência física. Pelas razões apresentadas, somos levados a discordar da emenda

em exame.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1 ao Projeto nº

2.122/2008, apresentada em Plenário.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa -

Agostinho Patrus Filho - Antônio Júlio (voto contrário).

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1, APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO

DE LEI Nº 5.038/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Tribunal de Justiça, por seu Presidente, encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei

nº 5.038/2010, que “dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos

ocupantes dos cargos que menciona”.

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,
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que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação na

forma do Substitutivo nº 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, apresentado

pela Comissão de Administração Pública.

Em razão da semelhança da matéria, foi anexada à proposição o Projeto de Lei nº

5.068/2010, também de autoria do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 173, § 2º,

do Regimento Interno.

Durante a fase de discussão do projeto, no 1º turno, foi apresentada em Plenário a

Emenda nº 1, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo trata do pagamento de adicionais a servidores do Poder

Judiciário.

Na sua forma original, a proposição concede o adicional de periculosidade tão

somente ao servidor da Justiça de primeira instância. O Substitutivo nº 2,

apresentado por esta Comissão, estende o adicional de periculosidade aos servidores

da Secretaria do Tribunal de Justiça, ou seja, da Justiça de segunda instância. Trata

também do adicional de insalubridade. Ele incorpora o teor do Projeto de Lei nº

5.068/2010, de autoria do Tribunal de Justiça.

A Emenda nº 1, apresentada pelo Deputado Padre João, pretende estender o

adicional de periculosidade aos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça e da

Secretaria da Justiça Militar. Conforme mencionado, o Substitutivo nº 2 já tratou de

estender esse adicional aos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, tal como

previsto no Projeto de Lei nº 5.068/2010.

Com relação à proposta de ampliação do benefício aos servidores da Secretaria da

Justiça Militar, trata-se de medida vedada no processo legislativo pelo nosso

ordenamento jurídico. Nos termos do art. 68 da Constituição do Estado, não se

admite aumento da despesa prevista nos projetos sobre a organização administrativa

do Tribunal de Justiça.

É importante observar que a ampliação do benefício aos servidores da Secretaria

do Tribunal de Justiça é possível porque ela foi contemplada no Projeto de Lei nº
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5.068/2010, de autoria do próprio Tribunal. Entretanto, esse projeto não tratou dos

servidores da Secretaria da Justiça Militar. Dessa forma, a inclusão desses servidores

no projeto representaria aumento da despesa, o que é vedado no processo

legislativo.

Por isso, entendemos que a Emenda nº 1 não pode prosperar.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1 apresentada ao

Projeto de Lei nº 5.038/2010 e pela aprovação do Substitutivo nº 2.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Elmiro Nascimento -

Almir Paraca.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 558 e 559/2010 (encaminhando processos

relativos a terras devolutas rurais a serem legitimidas pelo Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - Iter), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.079 a 5.091/2010 -

Requerimentos nºs 6.998 a 7.051/2010 - Requerimentos das Comissões de

Segurança Pública e de Participação Popular (10) e dos Deputados Dilzon Melo e

Almir Paraca - Proposições não Recebidas: Requerimentos das Comissões de

Participação Popular (2) e de Segurança Pública - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Participação Popular (3), de Turismo (2), do Trabalho, de Meio

Ambiente (2), de Cultura, de Transporte (2), de Política Agropecuária (2), de Direitos

Humanos, de Assuntos Municipais, de Administração Pública, de Educação, de

Saúde e de Segurança Pública e dos Deputados Domingos Sávio e Weliton Prado -

Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dilzon Melo e Almir

Paraca; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de

Segurança Pública e de Participação Popular (10); aprovação - Questão de ordem -

Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente

- 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 - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria
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Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus

Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h13min, 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 558/2010*

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins do disposto no inciso XXXIV do art. 62, e

na forma do disposto no inciso II do § 9º do art. 247, ambos da Constituição do
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Estado, processo para alienação de terra devoluta rural ao Sr. Gerio Marques

Pimentel, relativo à Fazenda Córrego de Varas, localizada no Município de Padre

Carvalho, com área de 118,5358 hectares, pelo Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais – ITER.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu apreço e distinta

consideração.”

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado em exercício.

- 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.

“MENSAGEM Nº 559/2010*

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins do disposto no inciso XXXIV do art. 62, e

na forma do disposto no inciso II do § 9º do art. 247, ambos da Constituição do

Estado, processo de alienação de terra devoluta ao Sr. Olimpio Rodrigues Alcântara,

relativo à Fazenda São Domingos, localizada no Município de Águas Vermelhas, com

área de 115,9377 hectares, pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais –

ITER.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu apreço e distinta

consideração.”

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado em exercício

- 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.

OFÍCIOS

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (1.056), informando a liberação

dos recursos financeiros para as entidades 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.)
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 5.079/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Esporte Clube Lavapés -

Acel -, com sede no Município de Nova Resende.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Esporte

Clube Lavapés - Acel -, com sede no Município de Nova Resende.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Comunitária Esporte Clube

Lavapés consiste em promover a mais ampla integração entre os moradores do

Bairro Lavapés e adjacência, visando incentivar a todos na luta por seus direitos,

promover e divulgar debates de interesse da classe, prestar ajuda aos moradores das

comunidades no que lhe competir, desenvolver atividades nas áreas de educação,

esporte, cultura e lazer, desenvolver projetos por melhores condições de vida,

moradia, higiene, educação, saúde, transporte e segurança da comunidade.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.080/2010

Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Reprodução Assistida no Sistema

Único de Saúde - SUS - no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Autoriza o governo do Estado a criar o Programa de Reprodução Assistida

no Sistema Único de Saúde - SUS -, a ser desenvolvido pelos estabelecimentos e
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conveniados à Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 2º – São objetivos do programa instituído no art. 1º:

I - introduzir e garantir a oferta de atendimento ao usuário que necessite de auxílio

na reprodução assistida;

II - prestar auxílio, assistência e orientação especializada dos órgãos de saúde à

pessoa com problemas de fertilidade;

III - desenvolver projetos e ações destinados à garantia da saúde reprodutiva;

IV - oferecer técnicas de reprodução assistida a pessoas portadoras de doenças

infecto-contagiosas;

V - oferecer atendimento destinado a procedimentos da atenção básica à alta

complexidade.

Art. 3º – Os órgãos competentes criarão campanhas publicitárias impressas, a

serem distribuídas nas escolas de ensino médio, alertando para os problemas

reprodutivos existentes, os cuidados preventivos a serem tomados, além da

recomendação para a visita a um profissional médico sempre que se fizer necessário.

§ 1º - A campanha publicitária impressa, além das demais explicações que se

fizerem indispensáveis, deverá ater-se, em particular, à questão dos problemas que a

varicocele provoca na reprodução masculina.

§ 2º - As unidades de saúde pública distribuirão, gratuitamente, cartilhas com todas

as informações necessárias sobre o Programa de Prevenção e Acompanhamento de

Problemas Reprodutivos.

Art. 4º – Dentre as ações de auxílio, assistência e orientação, destacam-se:

I - a oferta de atendimento médico e laboratorial especializado na rede pública de

saúde;

II - a oferta de atendimento assistencial, psicológico e terapêutico.

Art. 5º – Para a realização dos objetivos previstos neste programa, o Poder Público

firmará convênios e parcerias com entidades públicas ou privadas, governamentais

ou não governamentais.

Art. 6º – As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta

de dotações orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento vigente, e

suplementadas se necessário.
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Art. 7º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de cento e

oitenta dias contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Carlos Pimenta

Justificação: Este projeto de lei destina-se a incluir na rede pública de atendimento

à saúde programa específico de auxílio e atendimento à reprodução assistida,

garantindo à pessoa com problemas de fertilidade a devida atenção, auxílio e

tratamento do Sistema Único de Saúde - SUS.

Segundo a Organização Mundial de Saúde e sociedades científicas, existe uma

porcentagem enorme de casais com problemas de fertilidade. A infertilidade é

definida como a incapacidade de um casal engravidar após 12 meses de relações

sexuais regulares sem uso de contracepção.

Hoje, com a divulgação de sofisticadas técnicas de reprodução assistida, aumentou

em muito a ansiedade dos casais desprovidos de recursos em nosso país. São

poucos os casais que podem recorrer às citadas técnicas. Torna-se obrigação do

Estado implantar no serviço público esse atendimento, que terá como objetivo

oferecer novas esperanças, através de novidades científicas nas áreas de

medicação, cirurgia e fertilização assistida.

Esta política certamente permitirá a realização dos sonhos de centenas de mineiros.

Desta forma, contamos, mais uma vez, com o apoio indispensável de nossos nobres

pares para a aprovação deste importante projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.081/2010

Declara de utilidade pública a Associação Antialcoólica Lar Feliz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Antialcoólica Lar Feliz,

com sede no Município de Santana do Jacaré.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.
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Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Antialcoólica Lar Feliz, com sede no Município de Santana do Jacaré, em pleno

funcionamento desde 30/10/2006. A entidade é uma sociedade civil, sem fins

lucrativos, com duração indeterminada, e tem como finalidade recuperar pessoas

doentes do álcool, levar a mensagem a todos o que sofrem, dar apoio, realizar

reuniões de tratamento totalmente de graça e mostrar à sociedade a gravidade do

problema, tanto no local como nas cidades vizinhas. Pretende-se, com este projeto,

assegurar à instituição melhores condições para o desenvolvimento das suas

atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os requisitos constantes na

Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar este 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 5.082/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Alunos, Mestres e Amigos do

Colégio Presbiteriano Comenius – Aspama -, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais, Alunos, Mestres

e Amigos do Colégio Presbiteriano Comenius – Aspama -, com sede no Município de

Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Fahim Sawan

Justificação: A Associação de Pais, Alunos, Mestres e Amigos do Colégio

Presbiteriano Comenius – Aspama – é uma entidade sem fins lucrativos, comunitária,

com duração por prazo indeterminado e que tem por finalidades envolver, mobilizar e

motivar a comunidade escolar e a população em geral, desenvolvendo ações visando

à formação do ser integral.

São realizados encontros, simpósios, congressos e outros eventos regionais e



____________________________________________________________________________
1732

nacionais com o objetivo de expandir e melhorar a capacitação técnico-pedagógica

das escolas de Uberaba e região. Além disso, com as doações que a Associação

recebe, é possível auxiliar diversos asilos e creches e promover eventos para uma

parcela da população que encontra, nos voluntários da entidade, amor, carinho,

solidariedade e, principalmente, condição de ter uma melhor qualidade de vida.

À frente de sua direção, a entidade conta com profissionais de reputação ilibada

que idealizam sempre a valorização do ser humano e sua capacitação educacional e

emocional para a vida.

Com o intuito de incentivar trabalhos sociais prestados por pessoas de idoneidade

incontestável, sem finalidades lucrativas, e com o fim único de promover o bem-estar

social, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.083/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos dos Hipertensos de Uberaba

- ASAH -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Hipertensos de Uberaba - ASAH -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Fahim Sawan

Justificação: A Associação dos Amigos dos Hipertensos de Uberaba - ASAH - é

uma associação privada, sem fins lucrativos, cuja finalidade é agregar pessoas

portadoras de hipertensão arterial sistêmica em uma entidade civil voltada para o

atendimento de suas demandas de saúde e qualidade de vida, podendo proporcionar

a seus associados, acesso a métodos de prevenção e tratamento médico e até

mesmo oferecer medicamentos.

Além disso, os associados, em sua maioria pessoas de baixa renda, contam com

apoio odontológico, psicológico e atendimento de assistente social. São realizadas
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também atividades de lazer, integração social e expressão criativa como forma de

exercício da cidadania e adoção de uma postura ativa na conquista de uma melhor

qualidade de vida.

À frente desse projeto, estão pessoas de idoneidade incontestável que realizam um

trabalho sério, sempre atentos às disposições estatutárias da entidade, suas

finalidades e objetivos, sempre colocando o ser humano e sua família em primeiro

lugar.

Com o intuito de incentivar trabalhos sociais prestados por pessoas de reputação

ilibada, sem finalidades lucrativas, e com o fim único de promover o bem estar social,

solicito apoio dos nobres Pares para 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 5.084/2010

Obriga a distribuição da taxa de serviço cobrada por hotéis, restaurantes e similares

aos garçons e demais funcionários das respectivas empresas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam obrigados os hotéis, restaurantes, churrascarias, lanchonetes, bares

e outros estabelecimentos comerciais similares a distribuir a taxa de serviço cobrada

entre garçons e demais funcionários das respectivas empresas.

Art. 2º – O não cumprimento da determinação descrita no art. 1º desta lei gerará

multa de trinta salários mínimos para o infrator.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Carlin Moura

Justificação: O Estado de Minas Gerais é conhecido, nacional e internacionalmente,

como um polo de entretenimento noturno, fama esta adquirida devido à enorme

qualidade e quantidade de bares, boates, restaurantes e estabelecimentos similares

nos Municípios mineiros, em especial em Belo Horizonte. Entretanto, a classe dos

garçons de Minas Gerais reclama que, em vários casos, os proprietários dos

estabelecimentos cobram a taxa de 10% sobre serviços, mas não repartem com seus



____________________________________________________________________________
1734

empregados. A aprovação deste projeto é de fundamental importância para a classe,

já que visa acabar com o abuso obrigando os empregadores a repartir para seus

garçons e funcionários a taxa de 10% paga pelos seus clientes.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Walter

Tosta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.391/2010, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.085/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Conjunto Habitacional Água Limpa,

com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Conjunto Habitacional

Água Limpa, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Carlin Moura

Justificação: A Associação do Conjunto Habitacional Água Limpa, com sede no

Município de Lavras, fundada em 15/12/2003, é uma entidade filantrópica com

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração

indeterminada.

Essa associação está em pleno e regular funcionamento há mais de seis anos,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, e tem por finalidade representar a

comunidade do Conjunto Habitacional Água Limpa junto aos órgãos públicos e

privados, lutando pelas conquistas na área social, cultural e ambiental da região.

A referida Associação promove ainda encontros, debates e parcerias na

comunidade, visando sempre ao desenvolvimento harmônico e saudável da

sociedade, de forma popular, através da integração e democracia.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é, portanto, de

extrema importância para essa entidade, para a ampliação de seu trabalho e

continuidade de seus projetos junto aos seus integrantes, promovendo o

estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,

estadual e municipal, garantindo o bem-estar de todos os moradores do Conjunto
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Habitacional Água Limpa.

- 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 5.086/2010

Veda a comercialização de lanches acompanhados de brindes ou brinquedos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedada a comercialização de lanches acompanhados de brindes ou

brinquedos de qualquer tipo.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Carlin Moura

Justificação: Baseado em um projeto da Vereadora Maria Lúcia Scarpelli, da

Câmara Municipal de Belo Horizonte, este projeto visa combater a venda casada de

alimentos com brindes ou brinquedos, com o objetivo de prevenir a obesidade, em

especial nas crianças, que pode ser incentivada com esse tipo de prática comercial.

As promoções das redes de “fast food” vendem lanches junto com brinquedos,

associando personagens de desenhos animados aos lanches e tendo como público

alvo os consumidores infantis.

O Código de Defesa do Consumidor proíbe o “uso profissional e calculado da

fraqueza ou da ignorância do consumidor infantil”. Esse público não completou sua

formação crítica e não tem capacidade de distinção e de identificação do intuito

lucrativo e apelativo desse tipo de promoção. De acordo com o Ministério Público

Federal, em São Paulo o Código reitera que a decisão de consumir alimentos deve

ser tomada levando-se em conta a qualidade da dieta e não pode “ser ofuscada pelo

impulso ou desejo de apropriação de um brinquedo ou objeto com apelo infantil”. “A

atração do consumidor infantil pela alavanca de brinquedos e produtos com apelo

para as crianças retira fundamentalmente o aspecto crítico ou avaliativo sobre o que

comer e por que comer”. Na maioria das vezes a criança está sem fome e deixa todo

o conteúdo do lanche na mesa.

Outro aspecto importante é que a obesidade infantil tem se tornado um problema de
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saúde pública em vários países e também no Brasil. O alimento acompanhado do

brinquedo induz a criança a solicitar o lanche desnecessário.

Uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor - Idec - e Instituto Alana

mostra que os lanches que acompanham os brinquedos em cinco redes de “fast food”

podem contem até 70% da quantidade de sal e gordura saturada que uma criança

pode ingerir por dia. O lanche do McDonald's que acompanha os brinquedos tem 0,4g

dessa gordura, o do Burger King, 2g, e o do Bob's, 3,7g. A ingestão da gordura trans

traz malefícios em qualquer quantidade, já que aumenta os níveis de colesterol.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.470/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.087/2010

Veda a cobrança no Estado, pelas concessionárias de telefonia, das tarifas de

assinatura mensal básica e da taxa de consumo mínimo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedada a cobrança no Estado, pelas concessionárias prestadoras de

serviços de telefonia fixa e móvel, das tarifas de assinatura mensal básica e da taxa

de consumo mínimo.

Parágrafo único - As concessionárias de que trata o “caput” somente poderão

cobrar pelo serviço disponibilizado efetivamente mensurado e identificado, ficando

impedidas de cobrança de tarifa, taxa mínima ou assinatura básica de qualquer

natureza e a qualquer título.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei importará na repetição do indébito

a favor do consumidor, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido

de correção monetária e juros legais, conforme previsão do parágrafo único do art.

42, bem como multa prevista no art. 57, parágrafo único, ambos da Lei 8.078, de 11

de setembro de 1990, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Carlin Moura

Justificação: A proteção e a defesa do direito do consumidor alçou o patamar de
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princípio constitucional, através do art. 5°, XXXII , ratificado pelo art. 170. Neste

diapasão, foi promulgada a Lei Federal nº 8.078, de 1990, que dispõe sobre a

proteção do consumidor. Ocorre, entretanto, que quando o texto constitucional se

refere aos princípios do Estado, compreende este em toda a sua organização política-

administrativa, a saber: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Desta forma, as

medidas de proteção e defesa do direito do consumidor devem ser adotadas por

todas as unidades político-administrativas que compõem o Estado, não estando

limitadas à União, tanto assim que o art. 24, V, da Constituição Federal dispõe ser

concorrente a competência para legislar sobre produção e consumo.

Some-se a isto o fato de que o art. 4°, da Lei Fede ral nº 8.078, de 1990, fixa como

princípio da Política Nacional de Relações de Consumo:

“Art. 4° ...

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;

b) pela presença do Estado no mercado de consumo;

c) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade,

segurança, durabilidade e desempenho.”.

Especificamente quanto aos serviços públicos, o mesmo dispositivo legal institui

como princípio:

“Art. 4° ...

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;”.

Não obstante a competência e obrigação de implementar ações diretas de defesa e

proteção do consumidor, os consumidores do serviço de telefonia do Estado têm

ficado totalmente desabrigados de proteção, sofrendo com abusos e arbitrariedades

das empresas concessionárias.

Com a finalidade de afastar o procedimento arbitrário das empresas e assegurar o

acesso de todos os consumidores do Estado ao serviço público de telefonia, este

projeto visa proibir em definitivo a cobrança de tarifas básicas a qualquer título,

assegurando o direito do consumidor de pagar, única e exclusivamente, pelo serviço

efetivamente prestado.

Em divesas Assembleias Legislativas pelo Brasil afora, tramitam ou foram
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transformados em lei projetos com mesmo contéudo, como nas Assembleias

Legislativas dos Estados de São Paulo e de Santa Catarina Também no Estado da

Bahia, tramita projeto de autoria do ilustre Deputado Álvaro Gomes com teor similar.

O setor de telefonia é o campeão de reclamações de consumidores nos Procons de

todo o País. Os consumidores sofrem com cobranças abusivas de pulsos, não

prestação de serviços, dúvidas sobre reajustes, reparos, bloqueios, contas nas linhas

telefônicas e vícios de qualidade. Os consumidores não possuem nenhum tipo de

informação clara sobre como funcionam a medição e a cobrança dos pulsos e as

operadoras não informam sobre o sistema de tarifas. Por outro lado, são diversos os

problemas de qualidade e de atendimento que apresentam como a suspensão do

serviço sem aviso prévio, não instalação de linhas, problemas e demora na

transferência de linhas e reincidência de cobrança abusiva de pulsos.

Na verdade, as operadoras deveriam discriminar nas faturas como é realizada a

cobrança dos pulsos, de acordo com o art. 54 da Resolução 85 da Anatel. O setor de

telefonia, no entanto, não atingiu a qualidade ideal para o atendimento ao

consumidor, apesar de as empresas estarem cumprindo as metas da Anatel. Depois

da privatização do setor, as empresas passaram a cumprir metas de qualidade

impostas pela Anatel, mas ainda pecam no atendimento e na prestação do serviço ao

consumidor.

Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor - Idec -, desde 1995 até agora a

assinatura para o cliente residencial aumentou em mais de 3.600%, fazendo com que

milhares de linhas sejam desligadas.

A instituição da tarifa básica, que é a mesma coisa que a assinatura mensal,

começou a ser cobrada com a privatização dos serviços. Antes ela não era cobrada,

o consumidor pagava apenas pelo serviço que utilizava. Agora ele paga uma taxa,

usando ou não o serviço.

Segundo publicação de 26/1/2010 (Fonte: TeleSíntese, por Lúcia Berbert), os

números de reclamações contra operadoras de serviços de telecomunicações na

Anatel chegaram a 110,8 mil em dezembro de 2009. O resultado é maior do que o

registrado em novembro do mesmo ano (106,2 mil) e dezembro de 2008 (103,9 mil).

No mês de março, por exemplo, as reclamações chegaram a 146,1 mil. O total de
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reclamações no ano chega perto de 1,5 milhão. O serviço móvel, com maior número

de assinantes, é o responsável por mais da metade das reclamações. Em dezembro

foram 56,9 mil queixas contra as celulares.

A telefonia fixa, com menor número de assinantes (41,6 milhões ante 173,9 milhões

das móveis), recebe proporcionalmente mais queixas, fechando dezembro com 36,5

mil reclamações. Apesar de alto, o número é menor do que o registrado em dezembro

de 2008, quando foram anotadas 39,7 mil queixas contra as concessionárias.

Na publicação de 25/5/2010 (Fonte: TeleSíntese, por Lúcia Berbert), o número de

reclamações na Anatel contra os serviços de telecomunicações recuou no mês de

abril para 136.784 ante as 145.384 queixas registradas em março. Mesmo assim, é o

terceiro maior em 12 meses, perdendo apenas para os meses de março passado e

de abril de 2009, quando foram registradas 141.755 reclamações. Cobrança indevida

é o principal motivo das manifestações dos usuários.

A telefonia celular, que tem o maior número de assinantes, continua na liderança

das queixas, com o registro de 62.615 em abril. A telefonia fixa vem em segundo

lugar com 49.361 reclamações. Os serviços de acesso à internet obtiveram 17.718

queixas no mesmo mês, enquanto os serviços de TV por assinatura receberam 5.387.

Outros serviços receberam 1.703 registros.

As elevadas tarifas cobradas pelas empresas telefônicas vêm dificultando o acesso

do consumidor de baixa renda, que vêm devolvendo suas linhas às operadoras. Para

o acréscimo exorbitante das tarifas, ocorrido nos últimos anos, a assinatura básica

contribuiu significativamente: se não nos falha a memória, o custo da assinatura

residencial passou de R$0,65, em 1995, para acima de R$35,00 atualmente.

Assim esperamos amplo apoio dos ilustres parlamentares desta Casa para a

aprovação deste projeto.

- 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 5.088/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas de telefonias fixa e móvel

disponibilizarem, em suas páginas iniciais na internet, “links” direcionados com os
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valores das tarifas praticadas pelos serviços prestados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas de telefonias fixa e móvel deverão disponibilizar, em suas

páginas iniciais na internet, “links” que direcionem o usuário a páginas contendo todos

os valores das tarifas praticadas pelos serviços prestados.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Apresenta-se esta proposta com vistas a regulamentar o inciso III do

art. 6º do Código de Defesa do Consumidor que assim dispõe: “Art. 6º - São direitos

básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada sobre os diferentes produtos

e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição,

qualidade e preço, bem como os riscos que apresentem;”

Pelo artigo mencionado, entende-se que a informação adequada sobre os serviços

com especificação de preço pelas concessionárias é considerado direito básico do

consumidor.

Embora tal prática já venha sendo exercitada pelas concessionárias de serviços

públicos de um modo geral, visa esta proposição colocar à disposição do consumidor,

antecipadamente, as informações sobre os custos dos serviços. Assim, sua

aprovação possibilitará esse conhecimento antecipado dos custos dos serviços

prestados, bem como um maior controle de suas despesas e, em última análise, a

redução do número de inadimplentes junto às empresas concessionárias.

Nesse sentido, considerando que a internet é o canal de mais rápido e fácil acesso

para exposição e visualização desse tipo de informação, impõe-se exigir das

empresas do setor que o utilizem para o cumprimento do que dispõe o Código de

Defesa do Consumidor.

Diante do exposto e considerando a relevância da proposta, contamos com o

empenho dos Senhores Deputados para sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Ruy Muniz.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.660/2010, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.089/2010

Torna obrigatória a comunicação ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais -

Detran-MG -, pelas empresas seguradoras de veículos, dos sinistros que acarretem

perda total do veículo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas seguradoras de veículos obrigadas a informar ao

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG -, os sinistros que

acarretarem perda total ao veículo, devendo para tanto ser realizada a competente

anotação em seu prontuário, sob pena de, em assim não procedendo, estarem

sujeitas a multa.

Art. 2º - O descumprimento do prazo previsto neste artigo ensejará a aplicação de

multa de quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs - por

veículo, valor a ser dobrado em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta iniciativa tem o objetivo de oferecer maior segurança à população

de Minas Gerais na aquisição de veículos, evitando-se, assim, que pessoas bem-

intencionadas sejam vítimas de oportunistas, a exemplo do que ocorreu - fato que

ensejou a realização de reportagem apresentada recentemente em programa de

televisão - com um cidadão que adquiriu um veículo que havia sofrido um sinistro com

perda total e que estava circulando normalmente pelas ruas, pois a seguradora não

havia informando o fato ao Detran-MG.

Em sendo aprovada esta proposição, evitar-se-ão transtornos e perdas financeiras

para os cidadãos mineiros, pois fatos como o que citamos certamente não se

repetirão devido à penalidade prevista, e, se ocorrerem, a lei por sua vez, abrirá

espaço para contenda judicial em favor da parte prejudicada.

Assim, por se tratar de assunto de interesse da sociedade, espero contar com o

apoio dos colegas parlamentares que integram este Poder para aprovação deste

projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Ruy Muniz.
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Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.295/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno

PROJETO DE LEI Nº 5.090/2010

Dispõe sobre as faltas ao trabalho dos pais e responsáveis legais por estudantes

em decorrência da obrigatoriedade do comparecimento aos estabelecimentos de

ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam abonadas, para todos os fins e efeitos, as faltas ao trabalho dos pais

e responsáveis legais por estudantes nos dias em que sejam obrigados a comparecer

às reuniões escolares de educação básica.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Pretende-se com este projeto oferecer educação que atenda às

necessidades biossocioafetivas e culturais do educando. É de suma importância a

integração de responsáveis, estudantes e escola, para efetiva participação no

processo de construção da identidade pessoal, social e cultural de nossos

educandos. Ademais, os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de elaborar

e executar sua proposta pedagógica, administrar e assegurar o cumprimento dos dias

letivos e horas-aula, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos

de integração da sociedade com a escola e, ainda, informar os pais e responsáveis

sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua

proposta pedagógica.

Ressaltamos, ainda, que os envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem

necessitam dessa integração, para compreenderem e auxiliarem de forma adequada

os educandos, consolidando, assim, a construção da cidadania.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fahim

Sawan. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.379/2008, nos termos do § 2º do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.091/2010

Institui o Dia do Profissional da Segurança Pública no Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – Fica instituído o dia 24 de junho como o Dia do Profissional da Segurança

Pública.

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

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Sargento Rodrigues

Justificação: O projeto de lei que apresento tem a finalidade de instituir o Dia do

Profissional da Segurança Pública, expressando respeito e reconhecimento pelo

trabalho exercido por milhares de servidores, que atuam com dedicação e eficiência

em prol da segurança pública.

Policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e

socioeducativos, com objetivo comum, de garantir a ordem e a tranquilidade pública,

desempenham papel fundamental em nossa sociedade.

É pela bravura e coragem, na proteção diária de milhares de cidadãos, e na

promoção da paz social, que os profissionais da segurança pública merecem nossa

especial homenagem.

O dia 24 de Junho foi escolhido em tributo ao prezado Cabo Valério dos Santos de

Oliveira, que, em favor dos ideais da classe e em reivindicação devida à desigualdade

de tratamento dada aos praças e oficiais à época do movimento grevista de 1997, se

propôs a lutar. E hoje, cerca de 13 anos após seu falecimento, são claras as

conquistas e as vitórias adquiridas após o seu sacrifício.

Este dia representa sinceras homenagens à atuação do Cabo Valério dos Santos

de Oliveira e aos milhares de servidores da segurança pública estadual, policiais e

bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e socioeducativos, por

todos os atos diários em beneficio da coletividade.

Assim sendo, compreendendo ser justa e motivada esta causa, solicito aos nobres

Deputados desta Casa a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Irani

Barbosa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.821/2010, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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Nº 6.998/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Biocor Instituto pelos 25 anos de relevantes serviços

prestados à saúde. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 6.999/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sistema Faemg-Senar pelas comemorações dos 10

anos do Programa Semeando. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 7.000/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Hospital Infantil São Camilo pelos 30 anos de seu

funcionamento. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 7.001/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São Gonçalo do Rio Preto pelos 48 anos de

emancipação desse Município.

Nº 7.002/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Lassance pelos 57 anos de emancipação

desse Município.

Nº 7.003/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Virgem da Lapa pelos 62 anos de

emancipação desse Município.

Nº 7.004/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Carlos Chagas pelos 72 anos de emancipação

desse Município.

Nº 7.005/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Morro da Garça pelos 48 anos de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.006/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Paróquia Santo Antônio de Corinto pelos 10 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 7.007/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Rede Itatiaia pelos 50 anos da realização da Copa Itatiaia.

(- À Comissão de Transporte.)

Nº 7.008/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja
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encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que encaminhe

a esta Casa projeto de lei que disponha sobre a concessão de isenção de pagamento

da Taxa de Segurança Pública decorrente de serviços prestados pelo Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais aos profissionais que se formalizarem como

empreendedores individuais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 7.009/2010, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Karina de Oliveira e Silva, servidora do IEF lotada na

Regional de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados àquela instituição. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 7.010/2010, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Rosária de Fátima Silva Medeiros, servidora do Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais lotada na Comarca de Carmópolis de Minas,

pelos relevantes serviços prestados àquela comunidade. (- Distribuídos à Comissão

de Administração Pública.)

Nº 7.011/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para implantar

ações e programas de educação ambiental que promovam o consumo consciente.

Nº 7.012/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para estudar a

implantação de mecanismos de incentivo fiscal previstos na Lei nº 18.031, de 2009,

para empresas que incluírem nos rótulos de embalagens de produtos

eletroeletrônicos e radioativos fabricados ou comercializados no Estado informações

sobre a maneira correta de descartá-los.

Nº 7.013/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conama pedido de providências para, no âmbito

regulamentar da gestão dos resíduos eletroeletrônicos, dar especial atenção à

educação ambiental visando ao consumo consciente e à criação de postos de

recolhimento de material eletrônico doméstico por parte das empresas locais que o

comercializam.

Nº 7.014/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para
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estabelecer consórcios entre Municípios vizinhos, em parceria com o Estado ou

empresas privadas, com a finalidade de implantação e operação de sistema de

gerenciamento de resíduos sólidos que inclua os itens que menciona.

Nº 7.015/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas à

perpetuação, no PPAG2012-2015 e nos planos futuros, da ação de apoio às

cooperativas e às associações de catadores de materiais recicláveis.

Nº 7.016/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas a

que, no âmbito do incentivo às cooperativas e associações de materiais recicláveis,

seja dada especial atenção às entidades que trabalham com resíduos sólidos

orgânicos, em especial óleo de cozinha. (- Distribuídos à Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 7.017/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, da Secretaria de

Estado de Defesa Social, pedido de providências com vistas a que sejam

incorporados, nos programas socioeducativos para inclusão de adolescentes em

conflito com a lei, projetos educativos de participação na cadeia de reciclagem como

forma de geração de renda e de educação socioambiental. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 7.018/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Senado Federal pedido de providências solicitando

atenção especial para a aprovação do Projeto de Lei nº 612/2007, que dispõe sobre a

utilização de papel reciclado nos livros dos programas de distribuição de material

didático do Ministério da Educação.

Nº 7.019/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados pedido de providências

solicitando atenção especial para a aprovação do Projeto de Lei nº 7.375/2010, que

dispõe sobre a aquisição de livros feitos de plástico reciclado pelo Programa Nacional

do Livro Didático.

Nº 7.020/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado ao Presidente do FNDE pedido de providências para que o Programa

Nacional do Livro Didático passe a exigir nas licitações que o material didático seja

fabricado com material reciclado.

Nº 7.021/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro das Cidades pedido de providências com vistas a que inclua

entre as condições de financiamento para a construção de imóveis a implantação do

sistema de aquecimento solar de água, pelas razões que menciona.

Nº 7.022/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Fazenda pedido de providências com vistas à

implementação de incentivos fiscais para equipamentos de aquecimento solar de

água, pelas razões que menciona.

Nº 7.023/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de que estude a possibilidade de

implementar incentivos fiscais para a comercialização de equipamentos de

aquecimento solar de água.

Nº 7.024/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências com vistas à

realização de estudos para a instituição de incentivos fiscais, financeiros ou

creditícios às indústrias e às entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à

reciclagem de resíduos sólidos.

Nº 7.025/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro de Fazenda pedido de providências com vistas à realização

de estudos para a instituição de incentivos fiscais, financeiros ou creditícios às

indústrias e às entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de

resíduos sólidos.

Nº 7.026/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências com vistas à

realização de estudos com a finalidade de propor alternativas de fomento e incentivos

creditícios ou financeiros para as indústrias e instituições que se dispuserem a

trabalhar com produtos reciclados ou a fabricar ou desenvolver produtos ou materiais

a partir de matérias-primas recicladas. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)
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Nº 7.027/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social, à Polícia Militar e ao Corpo de

Bombeiros Militar pedido de providências para estruturar um programa de controle

médico de saúde ocupacional destinado aos servidores do sistema de defesa social.

(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.028/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro de Fazenda pedido de providências com vistas à realização

de estudos com a finalidade de propor alternativas de fomento e incentivos creditícios

ou financeiros para as indústrias e instituições que se dispuserem a trabalhar com

produtos reciclados ou a fabricar ou desenvolver produtos ou materiais a partir de

matérias-primas recicladas. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 7.029/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre a possível

ocorrência de alteração, maquiagem ou qualquer irregularidade na entrega de dados

contábeis do Governo do Estado de Minas Gerais ao Governo Federal e ao Senado

da República, para obter autorização de financiamentos junto a organismos

internacionais, conforme questionamentos apresentados na publicação "A Verdade

sobre o Choque de Gestão", produzida pelo Sindifisco-MG. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 7.030/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que seja editada

orientação às escolas estaduais e municipais recomendando atenção especial às

práticas de educação ambiental, sendo estimuladas ações como a redução do

consumo de energia elétrica, a implantação de hortas orgânicas, a criação de

programas de reciclagem e reaproveitamento, o recolhimento de resíduos de difícil

destinação e o estabelecimento de parcerias com cooperativas de reciclagem. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 7.031/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para realizar estudos

técnico-tributários, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, sobre a

possibilidade de onerar, com alíquota diferenciada de ICMS, produtos que possuam



____________________________________________________________________________
1749

similares ou substitutos produzidos com materiais reciclados ou que os utilizem em

sua composição. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 7.032/2010, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que os passageiros do

transporte intermunicipal do Município de Pará de Minas que aguardam os ônibus às

margens da BR-262 possam utilizar o Terminal Rodoviário Epaminondas Marinho.

Nº 7.033/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da BHTRANS pedido de providências para a implantação

de quebra-molas na Rua Eridano, no Barreiro de Cima, em frente ao Centro de Saúde

Eduardo Mauro de Araújo.

Nº 7.034/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita sejam

encaminhados à Secretaria de Educação as notas taquigráficas da 32ª Reunião

Ordinária dessa Comissão e pedido de que se inicie, com os estudantes da rede

estadual de ensino, campanha sobre educação para o trânsito, a ser preparada em

conjunto com os órgãos públicos responsáveis pelo tema. (- Distribuídos à Comissão

de Transporte.)

Nº 7.035/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, à Superintendência de

Vigilância Sanitária Estadual, à Superintendência de Polícia Técnico-Científica da

Polícia Civil, ao Corregedor-Geral da Polícia Civil do Estado, ao Chefe de Polícia do

Estado e ao CAO-DH as notas taquigráficas da 48ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão, relativa ao debate sobre a autonomia das perícias criminais das Polícias

Civil e Federal e a sua relação direta com os direitos humanos, e o Laudo nº

08/07818, elaborado pela Seção Técnica de Engenharia Legal da Superintendência

de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado, e pedido de providências

quanto aos fatos e às circunstâncias documentadas. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 7.036/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para que, na

execução de obras de construção civil de responsabilidade do Estado, seja dada

atenção ao aproveitamento de sobras de materiais e entulhos em obras públicas,
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como pavimentação de logradouros, contenção de encostas e canalização de

córregos, com o objetivo de evitar o descarte desse tipo de lixo em aterros sanitários

e terrenos baldios.

Nº 7.037/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que, entre

as ações de apoio aos Municípios desenvolvidas no âmbito da Política Estadual de

Resíduos Sólidos, seja dada atenção ao aproveitamento de sobras de materiais e

entulhos em obras públicas, como pavimentação de logradouros, contenção de

encostas e canalização de córregos, com o objetivo de evitar o descarte desse tipo de

lixo em aterros sanitários e terrenos baldios. (- Distribuídos à Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 7.038/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Extrema pelos cinco anos do Projeto

Conservador das Águas.

Nº 7.039/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Turismo pedido de providências para a expansão dos investimentos

públicos na implantação e certificação dos circuitos turísticos das regiões Norte-

Nordeste, Noroeste e Jequitinhonha e para o acolhimento do documento "Propostas

de Ações para o Desenvolvimento Turístico das Regiões Norte-Nordeste, Noroeste e

Jequitinhonha", elaborado pelos grupos gestores desses circuitos.

Nº 7.040/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita sejam encaminhados à

Secretaria de Turismo, ao DNIT e ao DER-MG pedido de providências para a

implantação de sinalização turística nas rodovias federais e estaduais, nos circuitos

turísticos das regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Jequitinhonha.

Nº 7.041/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Turismo pedido de providências para a avaliação das potencialidades

turísticas do Município de Curvelo.

Nº 7.042/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita sejam encaminhados ao

Ibama e à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a desinterdição

da área de proteção ambiental de Curimataí, em Buenópolis, com vistas a sua

utilização para atividades de turismo ecológico sustentável.
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Nº 7.043/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério dos Transportes e ao DNIT pedido de providências para a reativação de

trechos ferroviários, em especial o que liga Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete,

encaminhando-se também relatório referente à audiência pública realizada por essa

Comissão em 20/10/2010.

Nº 7.044/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Ituiutaba Esporte Clube por seu desempenho na Série C

do Campeonato Brasileiro de Futebol e pela consequente classificação para a Série

B.

Nº 7.045/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis, lotados no Departamento de Investigação

Antidrogas, em Belo Horizonte, que atuaram na prisão de suspeitos de tráfico de

drogas, um dos quais é considerado um dos maiores traficantes do País.

Nº 7.046/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Superintendente do Banco do Brasil no Estado pedido de

providências para que o abastecimento de numerário nos terminais eletrônicos da

ALMG, realizado pela empresa Prosegur, seja feito fora do horário de expediente e de

acordo com normas de segurança.

Nº 7.047/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao Secretário de Defesa Social pedido de

providências, que menciona, para melhorar as condições de segurança pública em

Caxambu e região, encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas da

reunião extraordinária dessa Comissão em 26/11/2010.

Nº 7.048/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado, ao

Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal e ao Ministro da Justiça pedido de

providências para o aumento do efetivo dessa Polícia na região de Caxambu,

encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião extraordinária

dessa Comissão em 26/11/2010.

Nº 7.049/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DNIT, ao Superintendente Regional desse órgão,
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ao Diretor-Geral do DER-MG, ao Diretor do Denatran, ao Chefe do Detran-MG, aos

Presidentes da BHTRANS, da Transcon e da Transbetim, ao Diretor-Geral da Polícia

Rodoviária Federal e ao Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado

pedido de providências com relação ao crescente número de acidentes no Estado,

encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião ordinária dessa

Comissão em 30/11/2010.

Nº 7.050/2010, da Comissão de Transporte, em que solicitam seja encaminhado ao

Ministro dos Transportes, ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte e aos Diretores-

Gerais do DNIT e do DER-MG pedido de providências para a implantação de rampas

de escape nos trechos mais perigosos das rodovias que passam pelo Estado,

especialmente no trecho Olhos d'Água-Betânia, encaminhando-se também cópia das

notas taquigráficas da reunião conjunta dessas Comissões em 1º/12/2010 e abaixo-

assinado em prol da melhoria do tráfego no Anel Rodoviário.

Nº 7.051/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à Rede

Minas pedido de providências para que seja fomentada a produção de programas

televisivos que divulguem atrativos e produtos turísticos dos circuitos das regiões

Norte, Nordeste, Noroeste e Jequitinhonha.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Segurança

Pública e de Participação Popular (10) e dos Deputados Dilzon Melo e Almir Paraca.

Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja encaminhado ao Chefe

da Polícia Civil pedido de providências para a criação de programa de controle

médico de saúde ocupacional para os servidores do sistema de defesa social.

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que se estude a viabilidade

da construção de unidade prisional em Lavras.

Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para a implantação da 2ª
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Vara Judicial em Caxambu, encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas

da reunião extraordinária dessa Comissão em 26/11/2010.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Participação Popular (3), de Turismo (2), do Trabalho, de Meio Ambiente (2), de

Cultura, de Transporte (2), de Política Agropecuária (2), de Direitos Humanos, de

Assuntos Municipais, de Administração Pública, de Educação, de Saúde e de

Segurança Pública e dos Deputados Domingos Sávio e Weliton Prado.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião

para homenagear o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa e Vice-

Governador eleito.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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.

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 7.038/2010, da

Comissão de Meio Ambiente; 7.039 a 7.043/2010, da Comissão de Turismo,

7.044/2010, da Comissão de Educação, 7.045 a 7.049/2010, da Comissão de

Segurança Pública, 7.050/2010, das Comissões de Transporte e de Segurança

Pública, e 7.051/2010, da Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do art. 104

do Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Participação Popular (3) - aprovação, na 11ª

Reunião Extraordinária, em 7/12/2010, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.238,

1.239, 1.243, 1.245, 1.251, 1.252, 1.269, 1.286, 1.290, 1.330, 1.337, 1.343, 1.354,

1.394, 1.427, 1.437 e 1.466/2010, de autoria popular, na forma de emendas

apresentadas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 e na forma de

requerimentos apresentados, das Propostas de Ação Legislativa n°s 1.241, 1.249,

1.258, 1.295, 1.307, 1.314, 1.324, 1.338, 1.341, 1.363, 1.393, 1.397, 1.400, 1.402,

1.403, 1.421, 1.426, 1.428, 1.429, 1.455, 1.459 e 1.461/2010, de autoria popular, na

forma de requerimentos apresentados, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.244,

1.247, 1.250, 1.260, 1.263, 1.266, 1.272, 1.285, 1.288, 1.293, 1.298, 1.299, 1.318,

1.323, 1.326, 1.348, 1.351, 1.358, 1.367, 1.368, 1.370, 1.377, 1.384, 1.387, 1.391,

1.392, 1.396, 1.412, 1.413, 1.418, 1.425, 1.433, 1.436, 1.438, 1.442, 1.447, 1.449,

1.454 e 1.456/2010, de autoria popular, na forma de emendas apresentadas aos

Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.431

e 1.453/2010, de autoria popular, na forma de emendas apresentadas ao Projeto de

Lei nº 4.894/2010, e da Proposta de Ação Legislativa nº 1.439/2010, na forma de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 e de requerimento apresentado; aprovação,

na 28ª Reunião Ordinária, em 2/12/2010, das Propostas de Ação Legislativa nºs

1.240, 1.242, 1.262, 1.267, 1.273, 1.282, 1.289, 1.302, 1.308, 1.332, 1.333, 1.336,

1.434 e 1.457/2010, de autoria popular, na forma de requerimentos apresentados,

das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.265, 1.281, 1.329 e 1.357/2010, na forma de

emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 e de requerimentos

apresentados, e das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.339, 1.369, 1.410, 1.414,

1.424, 1.430 e 1.446/2010, de autoria popular, na forma de emendas apresentadas

ao Projeto de Lei nº 4.894/2010, e rejeição das Propostas de Ação Legislativa nºs

1.277, 1.313, 1.316, 1.345, 1.355, 1.361, 1.365, 1.388, 1.415, 1.441, 1.443, 1.444 e

1.448 /2010, de autoria popular; e aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em

9/12/2010, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.223 a 1.237/2010, de autoria

popular, na forma de requerimentos apresentados; de Turismo (2) - aprovação, na
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14ª Reunião Extraordinária, em 9/12/2010, dos Requerimentos nºs 6.807/2010, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 6.884, 6.900 e 6.901/2010, da Comissão de

Participação Popular; e aprovação, na 15ª Reunião Extraordinária, em 14/12/2010, do

Requerimento nº 6.963/2010, da Comissão de Participação Popular; do Trabalho -

aprovação, na 2ª Reunião Extraordinária, em 9/12/2010, do Projeto de Lei nº

5.006/2010, do Deputado Eros Biondini, e dos Requerimentos nºs 6.822, 6.825,

6.827, 6.828, 6.836, 6.856, 6.907, 6.931, 6.932, 6.938 e 6.942/2010, da Comissão de

Participação Popular; de Meio Ambiente (2) - aprovação, na 9ª Reunião

Extraordinária, em 9/12/2010, dos Requerimentos nºs 6.841, 6.842, 6.844, 6.851 e

6.939/2010, da Comissão de Participação Popular; e aprovação, na 17ª Reunião

Ordinária, em 14/12/2010, do Projeto de Lei nº 4.445/2010, do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, e dos Requerimentos nºs 6.961 e 6.982/2010, da Comissão de

Participação Popular; de Cultura - aprovação, na 4ª Reunião Extraordinária, em

9/12/2010, do Requerimento nº 6.920/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes; de

Transporte - aprovação, na 2ª Reunião Extraordinária, em 9/12/2010, dos

Requerimentos nºs 6.805/2010, do Deputado Délio Malheiros, e 6.845 a 6.850, 6.858,

6.862, 6.864, 6.866, 6.867, 6.871 a 6.876, 6.888 a 6.891, 6.897 e 6.898/2010, da

Comissão de Participação Popular; e aprovação, na 3ª Reunião Extraordinária, em

14/12/2010, dos Requerimentos nºs 6.951, 6.969, 6.977, 6.984 e 6.987/2010, da

Comissão de Participação Popular; de Política Agropecuária (2) - aprovação, na 5ª

Reunião Extraordinária, em 9/12/2010, do Projeto de Lei nº 4.982/2010, do Deputado

Antônio Júlio; e aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 14/12/2010, dos

Requerimentos nºs 6.958, 6.960, 6.975, 6.986, 6.988 e 6.989/2010, da Comissão de

Participação Popular; de Direitos Humanos - aprovação, na 50ª Reunião

Extraordinária, em 9/12/2010, dos Requerimentos nºs 6.892 e 6.934/2010, da

Comissão de Participação Popular; de Assuntos Municipais - aprovação, na 16ª

Reunião Extraordinária, em 13/12/2010, dos Requerimentos nºs 6.921 a 6.928/2010,

do Deputado Doutor Viana; de Administração Pública - aprovação, na 23ª Reunião

Extraordinária, em 13/12/2010, do Requerimento nº 6.955/2010, da Comissão de

Participação Popular; de Educação - aprovação, na 7ª Reunião Extraordinária, em

13/12/2010, do Projeto de Lei nº 4.891/2010, do Deputado Fábio Avelar, com a
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Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 6.930, 6.944, 6.946, 6.950, 6.954, 6.956,

6.962, 6.966, 6.974 e 6.980/2010, da Comissão de Participação Popular; de Saúde -

aprovação, na 4ª Reunião Extraordinária, em 14/12/2010, dos Projetos de Lei nºs

4.781/2010, do Deputado Getúlio Neiva, 4.949/2010, do Deputado Antônio Carlos

Arantes, e 4.992/2010, da Deputada Rosângela Reis, com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça, e dos Requerimentos nºs 6.933, 6.945, 6.957, 6.964 e

6.985/2010, da Comissão de Participação Popular; e de Segurança Pública -

aprovação, na 34ª Reunião Ordinária, em 14/12/2010, dos Requerimentos nºs 6.935 a

6.937, 6.943, 6.947, 6.952, 6.953, 6.959, 6.970 e 6.972/2010, da Comissão de

Participação Popular, e 6.949/2010, do Deputado Braulio Braz (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dilzon Melo, solicitando

a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.293/2010 (Arquive-se o projeto.); e,

nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno,

requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando a inclusão em ordem do dia do

Projeto de Lei nº 113/2007.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Segurança Pública, solicitando

seja encaminhado ao Presidente da Associação Mineira dos Municípios - AMM - e ao

Presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte

- Granbel - pedido de providências para incluir na pauta das próximas reuniões

dessas entidades o tema "A importância da implementação e aplicação de medidas

socioeducativas pelos Municípios". Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, solicitando seja encaminhado

à AMM pedido de providências para estabelecer consórcios entre Municípios

vizinhos, em parceria com o Estado ou empresas privadas, com a finalidade de

implantação e operação de sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, que

inclua, quando couber: a) aterro sanitário, com tratamento de chorume e dos gases;
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b) usina de incineração para resíduos que representam risco, visando também à

produção de energia pelo calor e à diminuição do volume de lixo gerado; c) usinas de

triagem, compostagem e reciclagem; d) biodigestores; e) desativação dos lixões e

reutilização de seus espaços para a criação de parques. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, solicitando seja encaminhada

à AMM sugestão para que os Municípios de Minas Gerais substituam as lâmpadas

utilizadas na iluminação pública e nos semáforos por lâmpadas LED, assim que a

troca se fizer necessária por motivo de queima ou defeito, tendo em vista o melhor

custo benefício em termos econômicos, energéticos e ambientais; e informando que a

substituição pode ser realizada por meio de financiamento do Programa Nacional de

Iluminação Pública e Sinalização Semafórica Eficientes - Procel Reluz -, e que a

orientação técnica para realizar tais procedimentos pode ser fornecida por meio da

adesão gratuita dos Municípios à Rede Cidades Eficientes em Energia Elétrica - RCE.

Requer, ainda, que se faça constar do expediente cópia de inteiro teor da justificação

que fundamenta este requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, solcitando seja encaminhado

à AMM pedido de providências para orientar os Municípios associados a instituir

sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos, sistemas adequados de disposição

final de resíduos e mecanismos para garantir que os resíduos gerados em eventos

tenham destinação adequada, por meio das associações ou das cooperativas de

catadores. Requer, também, seja encaminhada ao destinatário deste requerimento

cópia da justificação anexa. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, solicitando seja encaminhada

à AMM sugestão para que os Municípios de Minas Gerais elaborem projetos de leis

regulando a transição do uso de sacolas plásticas para o uso de sacolas
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biodegradáveis. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, solicitando seja encaminhado

ao Presidente da AMM pedido de providências para estabelecer, no âmbito municipal,

o aproveitamento de sobras de materiais e entulhos em obras públicas, como

pavimentação de logradouros, contenção de encostas e canalização de córregos,

com o objetivo de evitar o descarte desse tipo de lixo em aterros sanitários e terrenos

baldios. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, solicitando seja encaminhado

ao Presidente da AMM pedido de providências para que os Municípios associados

realizem estudos com a finalidade de propor alternativas de fomento e incentivos

creditícios ou financeiros para indústrias e instituições que se dispuserem a trabalhar

com produtos reciclados ou a fabricar ou desenvolver novos produtos ou materiais a

partir de matérias-primas recicladas, conforme previsto pela Lei Federal nº 12.305, de

2010. Requer, também, seja encaminhada ao destinatário deste requerimento cópia

da justificação anexa. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, solicitando seja encaminhado

ao Presidente da AMM pedido de providências para que os Municípios associados

realizem estudos com vistas à instituição de incentivos fiscais, financeiros ou

creditícios às indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à

reciclagem de resíduos sólidos, tais como as fabricantes de asfalto produzido a partir

de borracha de pneus inseríveis, conforme previsto pela Lei Federal nº 12.305, de

2010. Requer, também, seja encaminhada ao destinatário deste requerimento cópia

da justificação anexa. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, solicitando seja encaminhado

ao Ministério da Fazenda pedido de informações que esclareçam se houve alteração,

maquiagem ou qualquer irregularidade na entrega de dados contábeis do Governo do

Estado de Minas Gerais, apresentados ao Governo Federal e ao Senado da
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República, para obter autorização de financiamentos junto a organismos

internacionais, conforme questionamentos aos números e ações do Governo de

Minas contidos na publicação do Caderno Sindifisco-MG, edição de setembro de

2010, "A Verdade sobre o Choque de Gestão", em anexo. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, solicitando seja encaminhado

à Secretaria do Tesouro Nacional pedido de informações que esclareçam se houve

alteração, maquiagem ou qualquer irregularidade na entrega de dados contábeis do

Governo do Estado de Minas Gerais, apresentados ao Governo Federal e ao Senado

da República, para obter autorização de financiamentos junto a organismos

internacionais, conforme questionamentos aos números e ações do Governo de

Minas contidos na publicação do Caderno Sindifisco-MG , edição de setembro de

2010, "A Verdade sobre o Choque de Gestão", em anexo. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, solicitando seja encaminhado

ao Senado Federal pedido de informações que esclareçam se houve alteração,

maquiagem ou qualquer irregularidade na entrega de dados contábeis do Governo do

Estado de Minas Gerais, apresentados ao Governo Federal e ao Senado da

República, para obter autorização de financiamentos junto a organismos

internacionais, conforme questionamentos aos números e ações do Governo de

Minas contidos na edição do Caderno Sindifisco-MG, edição de setembro de 2010, "A

Verdade sobre o Choque de Gestão", em anexo. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, ilustre Presidente Deputado Hely

Tarqüínio. Depois dessas manifestações calorosas que todos os parlamentares

fizeram na despedida da tribuna do nosso querido Presidente Alberto Pinto Coelho,

que se iniciou às 14h15min e que, com certeza, até às 18h teremos constantes
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manifestações de apreço e de carinho por esse extraordinário homem público,

gostaria, pela ordem, Sr. Presidente, de fazer registrar também a nossa satisfação.

Hoje, pela manhã, juntamente com o nosso Governador, Prof. Antonio Anastasia,

estive no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, para qual foi destinado um carro

resgate à unidade de Itajubá. Trata-se de uma solicitação que há muito tempo

estamos fazendo para atender aquela unidade tão importante da minha região Sul

mineira. O veículo dessa unidade de resgate permanecerá em Itajubá e atenderá toda

a região, a microrregião de Itajubá e o Sul de Minas. Portanto, não poderia deixar de

fazer esse agradecimento aqui. Aliás, já o fiz pessoalmente ao Governador. Quero

também externar aqui, em nome da nossa região do Sul de Minas, da cidade de

Itajubá, do Prefeito Dr. Jorge e da Câmara Municipal os nossos agradecimentos ao

nosso Governador e ao nosso Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros pela

liberação dessa viatura, tão esperada para atender, inclusive, a demando do

Município e a região do Sul de Minas. Faço muita questão em decorrência disso, uma

vez que esse pleito, desde longa data, estamos postulando. E hoje, oficialmente, na

parte da manhã, fizemos a entrega oficial para Itajubá e São Lourenço, e

consequentemente, mais 21 viaturas foram destinadas ao Corpo de Bombeiros. Isso,

caríssimo Presidente, foi em função da taxa de incêndio de que, na oportunidade, a

Assembleia também participou ativamente. Hoje estamos colhendo os bons

resultados e os frutos em benefício de toda população Sul mineira e a população do

Estado de Minas Gerais. Esta é mais uma ação do governo Anastasia, que,

certamente, irá dentro dos próximos quatro anos atender todo o Estado de Minas

Gerais no que se refere a nossa segurança e, particularmente, ao Corpo de

Bombeiros. Faço este registro e quero, em nome de Itajubá, agradecer este momento

importante que passamos hoje pela manhã. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.256/2010, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões; informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi
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apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Lafayette de Andrada, que

recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será

submetida a votação independentemente de parecer, no momento oportuno. A

Presidência, nos termos do inciso II do art. 173, c/c o § 3º do art. 189, do Regimento

Interno, deixa de receber emenda do Deputado Padre João, por conter matéria nova

e não estar acompanhada de Acordo de Líderes.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.256/2010

Acrescente-se ao art. 30 da Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, alterado

pelo art. 1º do Projeto de Lei nº 4.256/2010, o seguinte § 3º:

“Art. 1º - (...)

“Art. 30 - (...)

§ 3º - A apuração e a cobrança de multa penal, não recolhida pela parte

condenada, serão feitas de acordo com os procedimentos previstos no “caput” e

respectivos parágrafos destes artigos.”.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Lafayette de Andrada

- O teor da emenda não recebida é o seguinte:

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 4.256/2010

O “caput” do art. 18 e seu § 7º e a tabela D do Anexo da Lei nº 14.939, de 29 de

dezembro de 2003 passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 - Aos servidores das especialidades de Oficial de Justiça-Avaliador,

Assistente Social, Comissário da Infância e da Juventude e Psicólogo Judicial é

devido, a título de indenização, o reembolso de despesa realizada com transporte

para cumprir diligência fora das dependências dos tribunais ou das varas onde esteja

lotado.

(...)

§ 7º - O valor a ser reembolsado de que trata o “caput” é o previsto nos itens 1.1 e

1.2 da tabela D do anexo desta lei.”

TABELA D

1 CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA UFEMG
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1.1 Na área urbana e suburbana 6,40

1.2 Fora do perímetro urbano e suburbano 0,64 (por Km rodado)

1.3 Citação, penhora e avaliação - ato único 15,21

1.4 Arrombamento, demolição, remoção de bens 32,02

1.5 Sequestro, arresto, apreensão ou despejo de bens 25,62

1.6 Imissão de posse e reintegração de posse 25,62

Nota 1 - Para cumprimento de mandados fora do perímetro urbano e suburbano, há

o limite de 160Km (cento e sessenta quilômetros) rodados (ida e volta). Aplica-se tal

regra para a citação, a penhora e a avaliação.

Nota II - O excedente desses valores será apreciado, caso a caso, pelo Juiz.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Padre João

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência 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 é a publicada nesta edição.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da

Silveira Jr., Eros Biondini e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Wander Borges. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata

da reunião 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),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Carlos

Gomes (2), em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

situação das micro e pequenas empresas no Estado e elaborar propostas a serem

apresentadas aos novos governos estadual e federal; e sejam encaminhados ao

Ministério dos Transportes e ao DNIT o relatório da audiência pública realizada em

20/10/2010 e pedido de providências para reativar os trechos ferroviários, em

especial o trecho Belo Horizonte-Conselheiro Lafaiete. Logo após, são aprovados os

relatórios das audiências públicas realizadas em 13/9/2010, com a finalidade de

esclarecer a situação da rede de franquias da Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos - ECT -; 20/10/2010, com a finalidade de discutir a importância dos trens

turísticos e de passageiros para o desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte e a ampliação das ações turísticas e culturais da região; e 28/10/2010, com

a finalidade de discutir questões referentes ao atendimento e funcionamento do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Os relatórios serão publicados

após assinados. 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, 7 de dezembro de 2010.

Tenente Lúcio, Presidente.

Data: 13/9/2010RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA

PÚBLICA Início: 14 horas Término: 15h40min

Comissão: Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Local: Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG.

Tema: Rede de franquias da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Finalidade: esclarecer, em audiência pública, a situação da rede de franquias da

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Origem: a requerimento do Deputado Eros Biondini.

Participantes Órgão ou entidade

Deputado Alencar da Silveira Jr. Assembleia Legislativa de Minas Gerais
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Deputado Eros Biondini Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Deputado Antônio Júlio Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Sr. Ronaldo Takahashi de Araújo Diretor comercial da ECT em Brasília

Sr. Fernando Miranda Gonçalves Diretor regional da ECT em Minas Gerais

Sr. Eustáquio Araújo Agente franqueado da ECT em Itabirito,

Minas Gerais

Sr. João Teixeira Bispo Agente franqueado da ECT em Pitangui,

Minas Gerais

Sinopse: A experiência da ECT em operar com rede de franquias na prestação de

serviços postais iniciou-se em 1990. No ano de 1994, em virtude de decisão

normativa emanada do Tribunal de Contas da União - TCU -, em sua incumbência

fiscalizatória (Acórdão nº 601/94), foram convalidados todos os contratos de franquia

postal anteriores à existência da Lei nº 8.666, de 1993, que institui normas legais para

licitação e contratos da administração pública, e da Lei nº 8.955, de 1994, que trata

do contrato de franquia empresarial “franchising”. Em 1998, promulgou-se a Lei nº

9.648, que prorrogou a exploração de serviços postais por agentes franqueados até

2002. A Lei nº 10.577, de 2002, tratou da prorrogação dos mesmos contratos por

mais cinco anos. Finalmente, a Lei nº 11.668, de 2008, regulamentada pelo Decreto

nº 6.639, de 2008, comandou que, a partir de 10/11/2010, serão considerados

extintos, de pleno direito, todos os contratos firmados sem prévio procedimento

licitatório pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - com as Agências

de Correios Franqueadas - ACFs.

Os editais licitatórios atuais impõem critérios físicos para os empreendimentos,

como área mínima de 83m2 e existência de, no mínimo, dois guichês operacionais

por estabelecimento, além de critérios remuneratórios, cuja faixa máxima é de 40%

da receita auferida, inversamente proporcional ao respectivo faturamento. Ambos os

critérios suscitaram o temor dos franqueados presentes à reunião, com o argumento

de que o pequeno franqueado da ECT não tem capacidade econômico-financeira

para competir no atual modelo de licitação para o setor. Os contra-argumentos

apresentados pelos representantes da ECT presentes à reunião derivam de estudos
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prévios de viabilidade econômica realizados no período que antecedeu aos

lançamentos dos editais de licitação, comprovando a rentabilidade do negócio. Não

obstante, referiram-se à possibilidade de edição de novos editais de licitação, para o

caso de licitações tidas como fracassadas ou desertas, com flexibilização da área

física mínima exigida para o empreendimento de franquia. Relataram ainda que,

conforme determinação do TCU, as tabelas remuneratórias deverão ser revistas pela

ECT sempre que houver comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos de franquia.

Os Deputados Alencar da Silveira Jr. e Eros Biondini expressaram a intenção de

acompanhar os desdobramentos da situação após a data-limite de 10/11/2010, fixada

pelo TCU, para a extinção, de fato, dos contratos de franquia não convalidados pelas

licitações atualmente em andamento.

Encaminhamentos: não houve encaminhamentos relativos à finalidade da audiência

pública.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Carlos Gomes - Eros Biondini.

Data: 20/10/2010RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA

PÚBLICA Início: 14h30min Término: 17h45min

Comissão: Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Local: Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG.

Tema: reativação dos trens turísticos e de passageiros para o desenvolvimento da

Região Metropolitana de Belo Horizonte e de outros Municípios de Minas Gerais, no

âmbito do programa Trens de Minas.

Finalidade: discutir, em audiência pública, a importância da reativação dos trens

turísticos e de passageiros para o desenvolvimento da Região Metropolitana de

Belo Horizonte e de outros Municípios de Minas Gerais e a ampliação das ações

turísticas e culturais da região.

Origem: a requerimento do Deputado Carlos Gomes

Participantes Órgão ou entidade

Deputado Alencar da Silveira Jr. Assembleia Legislativa de Minas Gerais
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Deputado Carlos Gomes Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Deputado Antônio Carlos Arantes Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Sr. Anderson Costa Cabido Prefeito Municipal de Congonhas e Presidente

da Associação das Cidades Históricas

Sr. Nilson Tadeu Ramos Nunes Chefe do Departamento de Engenharia de

Transportes e Geotecnia da UFMG

Sr. Afonso Carneiro Filho Diretor de Relações Institucionais do Ministério

dos Transportes

Sra. Lilian Paraguai Vereadora do Município de Brumadinho e

representante da Comissão Volta aos Trens

das Regiões Metropolitana e Paraopeba

Sra. Maria Madalena Garcia Subsecretária de Desenvolvimento Urbano da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana de Minas Gerais

Sr. Geraldo Lourenço de Souza

Neto

Diretor de Infraestrutura Ferroviária do

Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes

Sr. Paulo Rogério Monteiro Coordenador do Programa de Mobilidade

Metropolitana da Agência de Desenvolvimento

da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Sinopse: O investimento do Brasil no transporte ferroviário se inicia em meados do

século XIX, com décadas de atraso em relação aos países da América do Norte e da

Europa. Apesar desse início tardio, os benefícios do investimento em ferrovias foram

diversos, possibilitando a especialização e a dinamização da produtividade

econômica das áreas atendidas por linhas férreas. O investimento em ferrovias

prosseguiu, apesar de modelos regulatórios variados, até meados do século XX,

quando passou a ser priorizado o transporte rodoviário. Essa priorização resultou no

progressivo abandono do modal ferroviário, especialmente para o transporte de

passageiros. Por fim, as sucessivas crises econômicas que se iniciaram na década

de 1980 resultaram no desmantelamento de parte das ferrovias remanescentes.
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Em 1992, em contexto de prolongada crise fiscal e econômica, a Rede Ferroviária

Federal S.A. - RFFSA -, então gestora das ferrovias brasileiras, foi incluída no Plano

Nacional de Desestatização, instituído pela Lei Federal nº 8.031, de 1990. A malha

ferroviária brasileira foi então dividida em seis malhas regionais, que foram, ao longo

da década de 1990, objeto de concessão à iniciativa privada. Desde então, registra-

se uma gradual retomada do investimento na malha, com a criação de linhas e a

reativação de trechos abandonados. A retomada do transporte ferroviário, entretanto,

tem foco no transporte de produtos agrominerais para exportação, resultando na

priorização do transporte de carga sobre trens turísticos e de  transporte de

passageiros.

O reconhecimento, porém, das virtudes do transporte ferroviário, como segurança e

reduzido impacto ambiental, bem como da saturação das rodovias e das dificuldades

do transporte individual nas grandes cidades, ensejou a mobilização para a retomada

do transporte ferroviário turístico e de passageiros. Em reconhecimento a essa

demanda, o governo do Estado instituiu, em decreto editado em 15/12/2004, o Grupo

Especial de Trabalho para implementação do “Programa Trens de Minas”, que

contempla a revitalização, expansão e modernização de trens turísticos e de

passageiros em território mineiro. A escolha do Brasil como sede da Copa das

Confederações em 2013, da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas de 2016,

eventos que apresentam tanto desafios logísticos como oportunidades de turismo,

potencializa a necessidade da retomada dos trens turísticos e de passageiros. Linhas

cuja implantação se encontra em discussão incluem o Trem Bom de Minas, entre

Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete, passando por Sarzedo, Mário Campos,

Brumadinho, Belo Vale, Jeceaba e Congonhas, e um trem para a Região

Metropolitana de Belo Horizonte, aproveitando-se linhas já existentes e, inclusive,

linhas desativadas, como o ramal de Águas Claras.

Encaminhamentos: não houve encaminhamentos relativos à finalidade da audiência

pública.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Carlos Gomes - Eros Biondini.
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Data: 28/10/2010RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA

PÚBLICA Início: 10 horas Término: 14h10min

Comissão: Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Local: Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG.

Tema: Aeroporto Internacional Tancredo Neves - AITN.

Finalidade: discutir, em audiência pública, questões referentes ao atendimento e

funcionamento do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - AITN.

Origem: a requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Participantes Órgão ou entidade

Deputado Alencar da Silveira Jr. Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Sra. Érica Campos Drumond Secretária de Estado de Turismo - Setur

Sr. Accacio Ferreira dos Santos

Júnior

Superintendente de Comércio Exterior da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico - Sede

Sr. Mário Jorge Fernandes de

Oliveira

Superintendente da Superintendência Regional

do Sudeste - SRSE - da Empresa Brasileira de

Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

Sr. Silvério Gonçalves Superintendente do Aeroporto Internacional

Tancredo Neves - AITN

Sra. Paula de Medeiros Andrade Coordenadora de Projetos do Plano

Macroestrutural do Vetor Norte da Região

Metropolitana de Belo Horizonte e da Sede

Sr. Marcos Castanheiro Gerente de Planejamento Tático da TAM

Linhas Aéreas

Sr. Adair Moreira Gerente de Planejamento do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves - AITN

Sra. Simone Araújo Superintendente de Estrutura de Turismo da

Secretaria de Estado de Turismo - Setur

Sr. Terci Rodrigues Gerente de Vendas da TAM Linhas Aéreas

Sinopse: O Aeroporto Internacional Tancredo Neves - AITN -, localizado nos
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Municípios de Confins e Lagoa Santa, foi concebido a partir de parceria firmada entre

o Ministério da Aeronáutica e o governo do Estado de Minas Gerais, com a realização

de estudos para viabilizar a construção de um aeroporto de nível internacional, capaz

de ofertar serviços compatíveis com a demanda crescente observada na década de

setenta. Em 3/7/78, foi criada a Comissão Coordenadora do Projeto Aeroportuário de

Belo Horizonte - Copaer-BH -, que elaborou o projeto e efetuou a construção entre

1979 a 1983.

O complexo aeroportuário do AITN consiste no sítio aeroportuário, com área de

cerca de 15.000.000m², sendo que o pátio das aeronaves ocupa área de 86.000m2. A

pista tem 3.000m de comprimento por 45m de largura, o terminal de passageiros tem

área de 53.950m², e o estacionamento tem capacidade para 1.300 vagas. Há 42

balcões de “check-in”, e o estacionamento de aeronaves conta com 17 posições, que

podem ser alteradas conforme o “mix” de aeronaves estacionadas.

Conforme dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero -,

o movimento operacional do AITN, de janeiro a setembro de 2010, foi de 61.398

aeronaves, 5.269.457 passageiros, 9.277.918kg de carga transportada e 3.765.374kg

de mala postal, em voos domésticos e internacionais. A título de exemplo do

crescimento do movimento operacional do AITN, conforme dados do Anuário do

Transporte Aéreo 2009, publicado pela Agência Nacional de Aviação Civil - Anac -, a

série anual Passageiro Pago Transportado em rotas domésticas e internacionais no

aeroporto apresentou uma variação positiva de 838%, saltando de 580.433

passageiros, em 2001, para 5.444.021 passageiros em 2009.

Conforme informações divulgadas no mesmo anuário publicado pela Anac, ano-

base 2009, na avaliação da qualidade do serviço de transporte aéreo no Brasil, são

levados em conta três índices principais: o índice de regularidade, que expressa o

percentual de etapas de voo previstas que foram efetivamente realizadas, segundo

parâmetros previamente definidos pela agência reguladora; o índice de pontualidade,

que expressa o percentual das etapas de voo que partiram pontualmente,  segundo

definição da Anac; e o índice de eficiência operacional, que equivale ao produto dos

dois índices anteriores, correspondendo à ação combinada da regularidade e da

pontualidade. Dentro do critério de avaliação do índice de pontualidade, o AITN
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aparece como 1º colocado entre os 10 aeroportos mais movimentados no Brasil, com

um índice pouco superior a 90%. No que diz respeito ao índice de eficiência

operacional, o AITN aparece em 2º lugar na comparação entre os 10 aeroportos mais

movimentados, com uma média geral ponderada de 85%, atrás apenas do Aeroporto

Internacional de Porto Alegre, que obteve média geral de 87%.

Segundo informações prestadas na audiência pública pelo Sr. Mário Jorge

Fernandes de Oliveira, dentre as ações de melhoria da infraestrutura aeroportuária do

complexo do AITN realizadas destacam-se: conclusão da ampliação da sala

internacional e da sala de embarque; ampliação dos canais de inspeção e do número

de pessoal alocado nessa atividade; expansão do efetivo de pessoal alocado nas

equipes de segurança; ampliação do número de balcões de “check-in”; substituição

das esteiras de desembarque; implantação da sala reversível do Setor C do AITN;

aquisição de seis novos ônibus para o transporte de passageiros, com o intuito de

fornecer maior mobilidade nos voos remotos; construção de novo estacionamento e

implantação de cobertura do tipo “sombreiro” nas áreas descobertas. Além disso,

informou que a administração do AITN iniciou licitação para reforma do Terminal 1,

após o que será desenvolvido, em parceria com o governo do Estado de Minas

Gerais, projeto básico e executivo para a construção do Terminal 2.

A Sra. Érica Campos Drumond abordou a necessidade de aprimoramento da

qualidade na prestação de serviços de conveniência, sobretudo na área de

alimentação e “fast food”, com a designação de espaços privados para serem

explorados com padrões mínimos de qualidade e modicidade de preços, haja vista os

gargalos observados atualmente na prestação desse tipo de serviço no AITN. Trata-

se, portanto, de medidas de cunho microeconômico com o objetivo explícito de

propiciar bem-estar ao público demandante de serviços aeroviários.

Finalmente, o Sr. Silvério Gonçalves destacou o bom andamento do Plano Diretor

do AITN, com perspectivas bastante positivas de alcance de resultados no longo

prazo, sobretudo nas áreas de conectividade e de acessibilidade ao aeroporto. Cabe

enfatizar que o Plano Diretor Aeroportuário - PDIR - é o documento elaborado pelo

operador de aeródromo, que estabelece o planejamento para a expansão da

infraestrutura aeroportuária em consonância com a regulamentação de segurança
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operacional expedida pela Anac. Os planos diretores encontram-se contidos no

escopo do Plano Aeroviário Estadual - PAE -, que é o instrumento macrodiretor da

política de desenvolvimento de aeroportos no Estado. É o documento que define e

orienta as diretrizes de implantação da infraestrutura aeronáutica no Estado, de modo

a capacitá-lo a atender às demandas de aviação civil e adequá-la ao desenvolvimento

socioeconômico, conforme preconizado no art. 8º, XXII, da Lei nº 11.182, de 2005, e

na Resolução nº 28, de 2008.

Encaminhamentos: não houve encaminhamentos relativos à finalidade da audiência

pública.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Carlos Gomes - Eros Biondini.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Lafayette de Andrada e Ademir Lucas (substituindo este ao

Deputado Braulio Braz, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende,

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 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 3.555, 3.605, 3.774/2009, 4.378, 4.550,

4.561, 4.610, 4.638, 4.679, 4.708, 4.724, 4.761, 4.765, 4.768, 4.779, 4.785, 4.794,

4.795, 4.813, 4.818, 4.829 e 4.831/2010 (Deputado Ademir Lucas); 4.832, 4.834,

4.837, 4.839, 4.843, 4.845, 4.846, 4.851, 4.852, 4.862, 4.864, 4.865, 4.867, 4.868,

4.873, 4.876, 4.879, 4.882, 4.906, 4.909, 4.910 e 4.912/2010 (Deputado Lafayette de

Andrada). 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 3.555, 3.605, 3.774/2009, 4.378, 4.550, 4.561, 4.610,
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4.638, 4.679, 4.708, 4.724, 4.761, 4.765, 4.768, 4.779, 4.785, 4.794, 4.795, 4.813,

4.818, 4.829, 4.831, 4.832, 4.834, 4.837, 4.839, 4.843, 4.845, 4.846, 4.851, 4.852,

4.862, 4.864, 4.865, 4.867, 4.868, 4.873, 4.876, 4.879, 4.882, 4.906, 4.909, 4.910 e

4.912/2010, 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, 13 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

6/12/2010

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Gilberto Abramo, Délio Malheiros e Ademir Lucas (substituindo o

Deputado Célio Moreira, 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 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 apreciar a matéria constante na pauta

e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projeto de Resolução nº 5.051/2010 e Projetos de Lei nºs

5.036 e 5.041/2010 (Deputado Delvito Alves); Projetos de Lei nºs 5.044 e 5.048/2010

(Deputado Sebastião Costa); 5.042/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 5.046/2010

(Deputado Célio Moreira); 5.043, 5.047 e 5.049/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

5.045/2010 (Deputado Padre João). 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 do Projeto de

Resolução nº 5.017/2010 e do Projeto de Lei nº 3.856/2010 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); do Projeto de Lei Complementar nº 59/2010 na
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forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de

redistribuição) e dos Projetos de Lei nºs 4.923/2010 (relator: Deputado Gilberto

Abramo) e 5.035/2010 (relator: Deputado Célio Moreira). O parecer sobre o Projeto

de Lei nº 3.126/2009 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação

do prazo regimental formulada pelo relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. É

convertido em diligência à Secretaria de Educação o Projeto de Lei nº 4.955/2010

(relator: Deputado Délio Malheiros, em virtude de redistribuição). Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.958/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros, em

virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições que

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

um por sua vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e

juridicidade dos Projetos de Lei nºs 5.006 e 5.020/2010 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); 5.009, 5.024 e 5.031/2010 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 5.010

e 5.011/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros, em virtude de redistribuição);

5.013/2010 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 5.023,

5.028 e 5.036/2010 (relator: Deputado Delvito Alves). Os Projetos de Lei nºs 5.022 e

5.025/2010 são retirados da pauta por não cumprirem 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 solicitando sejam baixados em diligência ao autor os

Projetos de Lei nºs 4.993, 4.995, 5.012, 5.014, 5.021 e 5.030/2010. 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 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Ademir Lucas - Délio Malheiros - Adalclever Lopes.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

7/12/2010
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Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Fábio Avelar 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 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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se

a presença da Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados Duarte Bechir e Carlin

Moura. 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, de iniciativa popular, nºs 1.238, 1.239, 1.243, 1.245, 1.251, 1.252,

1.263, 1.269, 1.286, 1.290, 1.330, 1.337, 1.343, 1.354, 1.394, 1.427, 1.437 e

1.466/2010 na forma de emendas apresentadas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e

4.895/2010 e de requerimentos apresentados (relator: Deputado André Quintão); n°s

1.241, 1.249, 1.258, 1.295, 1.307, 1.314, 1.324, 1.338, 1.341, 1.363, 1.393, 1.397,

1.400, 1.402, 1.403, 1.421, 1.426, 1.428, 1.429, 1.455, 1.459 e 1.461/2010 na forma

de requerimentos apresentados (relator: Deputado André Quintão); 1.244, 1.247,

1.250, 1.260, 1.263, 1.266, 1.272, 1.285, 1.288, 1.293, 1.298, 1.299, 1.318, 1.323,

1.326, 1.348, 1.351, 1.358, 1.367, 1.368, 1.370, 1.377, 1.384, 1.387, 1.391, 1.392,

1.396, 1.412, 1.413, 1.418, 1.425, 1.433, 1.436, 1.438, 1.442, 1.447, 1.449, 1.454 e

1.456/2010 na forma de emendas apresentadas aos Projetos de Lei nºs 4.894 e

4.895/2010 (relator: Deputado André Quintão); nºs 1.431 e 1.453/2010 na forma de

emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 4.894/2010 (relator: Deputado André

Quintão); nº 1.439/2010 na forma de emenda apresentada ao Projeto de Lei nº

4.894/2010 e de requerimento apresentado (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, 7 de dezembro de 2010.
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André Quintão, Presidente - Fábio Avelar - Célio Moreira.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão

e Ana Maria Resende e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada

Comissão. 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 discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

parecer pela aprovação, com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e

Justiça, do Projeto de Lei nº 4.549/2010 (relatora: Deputada Gláucia Brandão).

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

4.365, 4.447, 4.499, 4.705, 4.712, 4.713, 4.722, 4.725, 4.742, 4.747, 4.773, 4.809,

4.825, 4.835, 4.853, 4.889, 4.922 e 4.930/2010, que receberam parecer por sua

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

Requerimentos nºs 6.786, 6.794, 6.796, 6.797, 6.821, 6.823, 6.824, 6.829, 6.830,

6.832, 6.833, 6.834, 6.837, 6.838, 6.840, 6.843, 6.852, 6.854, 6.855, 6.857, 6.859,

6.860, 6.861, 6.865, 6.868, 6.869, 6.879, 6.896, 6.902 e 6.908/2010. Submetidos a

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

Final dos Projetos de Lei nºs 4.378, 4.561 e 4.679/2010. 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 Sargento

Rodrigues em que solicita seja encaminhada ao Ituiutaba Esporte Clube manifestação

de aplauso pelo desempenho na Série C do Campeonato Brasileiro e consequente
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classificação para a Série B. 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, 13 de dezembro de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2010

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Rômulo Veneroso e Ademir Lucas (substituindo o Deputado João

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

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, 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 e comunica o recebimento de ofício da Sra. Adriene

Andrade, Conselheira Corregedora do Tribunal de Contas de Minas Gerais,

encaminhando demonstrativo contendo o resultado dos trabalhos do referido Tribunal

no primeiro semestre de 2010. 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 4.696/2010, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.816, 6.894,

6.899 e 6.903/2010. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 3.605/2009. 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 Ademir Lucas e

Rômulo Veneroso (5) em que solicitam seja encaminhado ao Diretor-Geral do DNIT,

ao Superintendente Regional do DNIT no Estado, ao Diretor-Geral do DER-MG, ao

Diretor do Denatran, ao Chefe do Detran-MG, ao Presidente da BHTrans, ao
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Presidente da Transcon, ao Presidente da Transbetim, ao Diretor-Geral do DPRF e

ao Superintendente Regional de PRF no Estado notas taquigráficas da 32ª Reunião

Ordinária desta Comissão, realizada dia 30/11/2010, e pedido de providências para

sanar o crescente número de acidentes em Minas Gerais, muitos dos quais com

mortes e graves ferimentos; seja encaminhado ao Presidente da BHTrans pedido de

providências para a implantação de um quebra-molas na rua Eridano, no Barreiro de

Cima, em frente ao Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo, entre as ruas Aurora

e Triunfo; sejam encaminhados à Secretária de Estado de Educação cópia das notas

taquigráficas da 32ª Reunião Ordinária desta Comissão, realizada dia 30/11/2010, e

pedido de providências para iniciar, junto aos estudantes da rede estadual de ensino,

uma campanha sobre Educação para o Trânsito, a ser preparada em conjunto com os

órgãos públicos afetos ao tema; seja solicitada à TV Assembleia a veiculação de uma

campanha sobre Educação para o Trânsito, a ser preparada em colaboração com os

órgãos públicos estaduais afetos ao tema; seja encaminhado ao Superintendente do

Banco do Brasil em Minas Gerais pedido de providências para que o abastecimento

de numerário nos terminais eletrônicos da ALMG, realizado pela empresa Prosegur,

seja realizado fora do horário de expediente e seguindo normas de segurança; da

Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Ademir Lucas, Carlin Moura,

Domingos Sávio, João Leite, Rômulo Veneroso em que solicitam sejam

encaminhados ao Ministro dos Transportes, ao Prefeito de Belo Horizonte, ao Diretor-

Geral do DNIT, ao Diretor-Geral do DER-MG cópia das notas taquigráficas da 1ª

Reunião Conjunta das Comissões de Segurança Pública e Transporte, Comunicação

e Obras Públicas, o abaixo-assinado em prol de melhorias de tráfego do anel

rodoviário e pedido de providências para implantar rampas de escape nos trechos

mais perigosos das rodovias que passam pelo Estado, especialmente no trecho

Olhos d'Água-Betânia. 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, 13 de dezembro de 2010.

Maria Tereza Lara, Presidente - Lafayette de Andrada.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
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MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 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 6.802, 6.887, 6.893 e

6.919/2010 com a Emenda nº 1. 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 e Paulo Guedes em que solicitam sejam encaminhados pedidos de

providências, juntamente com as notas taquigráficas da audiência pública realizada

por esta Comissão em 6/12/2010, ao Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais,

à Promotoria do Meio Ambiente do Estado, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama - e ao Instituto Estadual de Florestas -

IEF-MG - para que apure denúncias de crimes ambientais contra a empresa Itapeva

Florestal Ltda.; aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal - STF - e do Superior

Tribunal de Justiça - STJ - para que incluam nas pautas de julgamento os recursos

em que a empresa Itapeva Florestal Ltda. figure como parte; ao Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG - para que verifique a

possibilidade de chamar à conciliação, em 2ª instância, o Estado e a empresa Itapeva

Florestal Ltda.; e em que solicitam seja encaminhado pedido de informação,

juntamente com as notas taquigráficas da audiência pública realizada por esta

Comissão em 6/12/2010, ao Secretário de Estado para Assuntos de Reforma Agrária

e Diretor do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG - sobre a relação
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das terras do Estado que estejam em concessão, sob qualquer instrumento jurídico, a

empresas privadas e a situação atual da relação contratual entre essas empresas e o

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, 13 de dezembro de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Doutor Ronaldo - Ademir Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 2 AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

59/2010

Suprima-se o inciso III do art. 4º a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Antônio Júlio

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 66/2010

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art. 69 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994,

onde convier, o seguinte inciso, renumerando-se os demais:

“Art. 69 - (...)

(...) - informar ao Presidente da Assembleia Legislativa as providências adotadas,

no prazo de noventa dias contados do recebimento de relatório final de Comissão

Parlamentar de Inquérito que indique a prática de atos de sua competência;”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao art. 69 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994,

onde convier, o seguinte inciso, renumerando-se os demais:

“Art. 69 - (...)

(...) - informar ao Presidente da Assembleia Legislativa as providências adotadas,

no prazo de noventa dias contados do recebimento de solicitação de apuração e

investigação formulada por comissão permanente ou comissão especial da
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Assembleia Legislativa;”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2010.

Sargento Rodrigues

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 555/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe “encaminha o

expediente relativo ao Regime Especial de Tributação para empresas e indústrias dos

segmentos nele descritos, nos termos das exposições de motivos da Secretaria de

Estado de Fazenda”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 01/12/2010, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 13.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva encaminhar expediente relativo à concessão de

Regime Especial de Tributação ao contribuinte mineiro dos segmentos nele descritos,

em cumprimento do disposto no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75, com redação

dada pela Lei nº 16.513, de 21/12/2006.

O art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a adoção de

medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra unidade da

Federação conceda benefício fiscal não previsto em lei complementar ou convênio

celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º desse artigo determina que o

expediente com exposição de motivos para adoção de medida que incida sobre setor

econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela Secretaria de Estado de

Fazenda – SEF. Essa medida, conforme o disposto no § 2º do referido artigo, deve

ser ratificada pela Assembleia Legislativa no prazo de 90 dias, por meio de resolução.

Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF  ainda o envio trimestral a esta

Casa da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas

incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminha a esta Casa exposições de motivos elaboradas pela SEF que
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justificam a adoção das medidas de proteção a diversos setores da economia mineira

contra benefícios fiscais irregularmente concedidos por outros Estados. Vejamos os

setores prejudicados.

O segmento de frigorífico em Minas Gerais foi prejudicado pela concessão de

benefícios fiscais instituídos pelos Decretos nºs 54.643, de 5/8/2009, do Estado de

São Paulo, 1.980, de 21/12/2007, do Estado do Paraná, e 371, de 26/6/2007, do

Estado do Mato Grosso. Com relação ao Estado de São Paulo, o benefício

corresponde a isenção na saída em operação interna e a crédito presumido na saída

em operação interestadual de carne e demais produtos relacionados, bem como a

manutenção de crédito do imposto correspondente à entrada de gado bovino ou

suíno em pé, relacionado com as saídas isentas. No caso do Paraná, o benefício se

refere a crédito presumido nas saídas internas e interestaduais de carne e demais

produtos relacionados. Quanto ao Estado do Mato Grosso, o benefício corresponde à

concessão de crédito presumido equivalente a 41,667% do imposto devido, nas

saídas em operações interestaduais de gado bovino em pé, promovidas por

produtores rurais. Segundo a exposição de motivos, a utilização de tais benefícios

fiscais como instrumento de política tributária congrega benefícios operacionais e

econômicos para o contribuinte instalado nessas unidades da Federação, resultando

na liberação dos recursos que seriam utilizados no pagamento do imposto para

capital de giro e para aplicação em novos investimentos. No caso específico do Mato

Grosso, o benefício permite que a sua indústria frigorífica reduza o custo de aquisição

da principal matéria-prima desse ramo de atividade, tornando mais vantajoso investir

na ampliação da capacidade instalada.

O setor de aviação do Estado, nas operações com querosene de aviação, foi

prejudicado pela redução da alíquota do ICMS para 3%, por parte do Estado do Rio

de Janeiro, autorizada nos termos do § 5º do art. 14 da Lei nº 2.657, de 26/9/2003,

acrescentado pelo art. 12 da Lei nº 4.181, de 29/9/2003, e implementado pelo

Decreto nº 36.454, de 29/10/2004. De acordo com a exposição de motivos, a

vantagem proporcionada às empresas aéreas pelo Rio de Janeiro desestimula o

abastecimento de aeronaves em território mineiro, o que poderá implicar alterações

de rotas e redução de voos, com consequente prejuízo às configurações da logística
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de cargas destinadas às empresas mineiras e à atração de investimentos para o

Estado.

O setor de equipamentos de informática foi prejudicado pela concessão, pelo

Estado de Santa Catarina, de tratamento tributário diferenciado às empresas

consideradas de relevante interesse socioeconômico, no âmbito do Programa Pró-

emprego, nos termos da Lei nº 13.992, de 15/2/2007. As vantagens proporcionadas

pelo referido programa, conforme a exposição de motivos, são operacionalizadas por

meio da concessão de diferimento do pagamento do ICMS incidente na importação

de bens e mercadorias, inclusive aquelas destinadas à comercialização por empresa

importadora, e de utilização de crédito acumulado do imposto. Como resultado, as

empresas beneficiadas têm assegurada a liberação dos recursos que seriam

utilizados no pagamento do imposto para capital de giro e para aplicação em novos

investimentos.

O setor fabricante de fios têxteis foi prejudicado por benefícios fiscais concedidos

pelo Decreto nº 1.721, de 30/4/2004, do Estado de Santa Catarina, que institui o

Programa de Modernização e Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Social de

Santa Catarina; pela Lei nº 11.675, de 11/10/99, do Estado de Pernambuco, que

institui o “Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco; e pela Lei

Complementar nº 93, de 5/11/2001, do Estado do Mato Grosso do Sul, que institui o

Programa Estadual de Fomento à Industrialização, ao Trabalho, ao Emprego e à

Renda. O objetivo desses programas, segundo a exposição de motivos, é atrair

investimentos industriais estratégicos para o território daqueles Estados, mediante a

concessão de benefícios creditícios e tributários, entre os quais, concessão de

diferimento do pagamento do ICMS incidente na importação e nas aquisições, em

operações internas, de mercadorias e bens; dilação do prazo de pagamento do ICMS

em até 30 meses; concessão de crédito presumido do ICMS e utilização de crédito

acumulado do imposto. Com isso, as empresas beneficiadas passam a contar com

recursos adicionais para capital de giro e novos investimentos, os quais deveriam ser

utilizados no pagamento do imposto.

O segmento de vestuário, confecções ou calçados foi prejudicado pelos benefícios

fiscais concedidos no âmbito do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do
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Espírito Santo – Invest-ES –, nos termos do art. 530-L-P do Regulamento do Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre a Prestações de

Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – RICMS

–, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25/10/2002, na redação dada pelo Decreto

nº 2.310-R, de 27/7/2009. As vantagens proporcionadas pelo programa, conforme a

exposição de motivos, são operacionalizadas por meio de redução de base de cálculo

e concessão de crédito presumido do ICMS. Assim, recursos que seriam utilizados no

pagamento do imposto ficam liberados para o capital de giro e aplicação em novos

investimentos.

O setor industrial e da produção agropecuária de soja e derivados foi prejudicado

pela concessão de crédito presumido do ICMS para o incentivo ao desenvolvimento

do segmento agroindustrial, nas operações com soja esmagada, farelo de soja, óleo

de soja gomado, refinado e envasado e gorduras vegetais, por parte dos Estados do

Mato Grosso, por meio do Decreto nº 768, de 17/6/2003, do Mato Grosso do Sul, por

meio do Decreto nº 11.519, de 30/12/2003, e de Goiás, por meio da Lei nº 14.307, de

12/11/2002. Isso possibilita às empresas beneficiadas, conforme a exposição de

motivos, a utilização de recursos que seriam destinados ao pagamento do imposto

para aplicação em novos investimentos e no capital de giro.

O setor fabricante de lâmpadas e aparelhos eletrodomésticos foi prejudicado por

benefícios fiscais concedidos para o incentivo ao desenvolvimento do segmento

industrial dos Estados de Pernambuco, por meio da Lei nº 11.675, de 11/10/99,

regulamentada pelo Decreto nº 21.959, de 7/12/99, no âmbito do Programa de

Desenvolvimento do Estado de Pernambuco – Prodepe –, do Ceará, pela Lei nº

13.377, de 29/10/2003, que altera a lei instituidora do Fundo de Desenvolvimento

Industrial do Estado do Ceará – FDI –, de Santa Catarina, pelo Decreto nº 1.721, de

30/4/2004, que instituiu o Programa de Modernização e Desenvolvimento Econômico,

Tecnológico e Social de Santa Catarina – Compex. Os benefícios concedidos, que se

referem ao diferimento do pagamento do ICMS, à concessão de crédito presumido do

ICMS e à redução de base de cálculo do imposto, proporcionam às empresas

beneficiadas a liberação de recursos que seriam destinados ao pagamento do

imposto, de acordo com a exposição de motivos.
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O setor de calçados, bolsas, cintos e bolas esportivas foi prejudicado pela

concessão de benefícios fiscais pelo Estado de Pernambuco, por meio das Leis nºs

11.675, de 11/10/99, que instituiu o Programa de Desenvolvimento do Estado de

Pernambuco – Prodepe –, e 13.179, de 29/12/2006, que instituiu o Programa de

Desenvolvimento da Indústria de Calçados, Bolsas, Cintos e Bolas Esportivas do

Estado de Pernambuco. Os benefícios concedidos, segundo a exposição de motivos,

correspondem a diferimento do pagamento do ICMS e à concessão de crédito

presumido do imposto, e proporcionam às empresas beneficiadas a liberação de

recursos que seriam destinados ao pagamento do imposto.

Segundo a exposição de motivos, esse tipo de benefício provoca desequilíbrio

concorrencial entre as empresas favorecidas, localizadas em outros Estados da

Federação, e aquelas situadas no Estado de Minas Gerais, que não detêm

tratamento semelhante. Com as vantagens concedidas, as empresas beneficiadas

praticam preços menores que os praticados no nosso Estado, aumentando suas

vendas no nosso território e dificultando a entrada de produtos mineiros no território

daquelas unidades da Federação. Os reflexos imediatos para as empresas mineiras

são: cancelamento de pedidos, devolução de mercadorias, diminuição do fluxo de

caixa, atraso no pagamento de fornecedores, perda do valor da marca do seu produto

no mercado, dificuldades para abrir novos mercados para seus produtos, demissão

de funcionários e diminuição do número de empregos gerados no nosso Estado.

A exposição de motivos considera urgente a concessão de Regime Especial de

Tributação para as empresas dos setores acima mencionados que comprovadamente

estiverem sendo prejudicadas em sua competitividade pelos benefícios concedidos

pelos referidos Estados, “como forma de evitar a piora deste cenário, que poderia

levar à realização de prejuízos e consequentemente redução da produção e

demissão de empregos em Minas Gerais”. A reação do governo estadual, conforme

defende a exposição de motivos, deve ser rápida para neutralizar os efeitos

econômicos e sociais negativos causados pela competição desleal.

Os referidos benefícios, salienta a exposição de motivos, afrontam o disposto no

art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República e na Lei

Complementar nº 24, de 7/1/75, uma vez que foram concedidos sem a aprovação do
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Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz. Além disso, é apontada a ofensa

ao princípio da não discriminação tributária em razão da procedência ou do destino

da mercadoria, estabelecido pelo disposto no art. 152 da Carta Magna.

Tendo em vista os argumentos apresentados, consideramos necessária a

concessão do Regime Especial de Tributação, a fim de restabelecer a

competitividade dos setores prejudicados e proteger a economia do Estado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de Tributação

concedido ao contribuinte mineiro dos segmentos nele mencionados, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2010

Ratifica Regime Especial de Tributação concedido ao contribuinte mineiro dos

segmentos nele descritos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificada, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, a concessão de Regime Especial de Tributação ao contribuinte mineiro dos

seguintes setores:

I – de frigoríficos, em virtude de benefícios fiscais concedidos pelos Estados de São

Paulo, por meio do Decreto nº 54.643, de 5/8/2009, do Paraná, por meio do Decreto

nº 1.980, de 21/12/2007, e do Mato Grosso, por meio do Decreto nº 371, de

26/6/2007;

II – de aviação, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de

Janeiro, por meio do §5º do art. 14 da Lei nº 2.657, de 26/9/2003, acrescentado pelo

art. 12 da Lei nº 4.181, de 29/9/2003, e implementado pelo Decreto nº 36.454, de

29/10/2004;

III – de equipamentos de informática, em virtude de benefício fiscal concedido pelo

Estado de Santa Catarina, por meio da Lei nº 13.992, de 15/2/2007;

IV – de fabricação de fios têxteis, em virtude de benefício fiscal concedido pelos

Estados de Santa Catarina, por meio do Decreto nº 1.721, de 30/4/2004, de

Pernambuco, por meio da Lei nº 11.675, de 11/10/99, e do Mato Grosso do Sul, por



____________________________________________________________________________
1786

meio da Lei Complementar nº 93, de 5/11/2001;

V – de vestuário, confecções ou calçados, em virtude de benefício fiscal concedido

pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto nº 2.310-R, de 27/7/2009;

VI – agroindustrial de soja e derivados, em virtude de benefícios fiscais concedidos

pelos Estados do Mato Grosso, por meio do Decreto nº 768, de 17/6/2003, do Mato

Grosso do Sul, por meio do Decreto nº 11.519, de 30/12/2003, e de Goiás, por meio

da Lei nº 14.307, de 12/11/2002;

VII – de fabricação de lâmpadas e aparelhos eletrodomésticos, em virtude de

benefícios fiscais concedidos pelos Estados de Pernambuco, por meio da Lei nº

11.675, de 11/10/99, regulamentada pelo Decreto nº 21.959, de 7/12/99, do Ceará,

por meio da Lei nº 13.377, de 29/10/2003, e de Santa Catarina, por meio do Decreto

nº 1.721, de 30/4/2004;

VIII – de calçados, bolsas, cintos e bolas esportivas, em virtude de benefício fiscal

concedido pelo Estado de Pernambuco, por meio das Leis nºs 11.675, de 11/10/99, e

13.179, de 29/12/2006.

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

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Luiz

Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe altera

dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94, e da Lei Complementar nº 61, de

12/7/2001, os quais dispõem sobre a organização do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em

seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na

forma apresentada. Posteriormente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Defesa

do Consumidor e do Contribuinte, que também opinou pela aprovação do projeto de
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lei na sua forma original.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer, em cumprimento ao disposto no art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise altera a estrutura orgânica do Ministério Público do

Estado, especialmente no que tange ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor – Procon-MG – e à Junta Recursal do Procon-MG. Para tanto, propõe a

modificação do art. 4º da Lei Complementar nº 34, de 1994, que organiza o Ministério

Público e dá outras providências, e do art. 23 da Lei Complementar nº 61, de 2001,

que altera aquele diploma legislativo.

O Procurador-Geral de Justiça, em sua justificação, alega que, “diante dos novos

desafios impostos pelo mercado de consumo, tornam-se necessários

aperfeiçoamentos e aprimoramentos na atuação do Procon-MG, a fim de

proporcionar maior agilidade e dinamismo nas decisões de sua coordenação e uma

penetração mais eficaz de suas ações no interior do Estado”.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da matéria. Salientou que o projeto em comento

insere o Procon-MG no elenco dos órgãos de administração e introduz a Junta

Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Jurdecon –

no rol dos órgãos de execução do Ministério Público, com vistas a dotar a instituição

de uma estrutura moderna e compatível com suas relevantes atribuições de defesa

do consumidor.

Em relação ao mérito da matéria, a Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação do projeto de lei e destacou que a modificação proposta permitirá ao órgão

dispensar mais atenção às ações de planejamento estratégico e de integração com o

Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, o que não ocorre atualmente, pois os

esforços se canalizam para a atividade fim do órgão, conforme consta na justificação

do projeto.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte também opinou pela

aprovação da matéria e destacou que a complexidade das relações de consumo

requer o aperfeiçoamento dos órgãos estatais encarregados de defender o lado mais
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fraco nessa relação jurídica, a saber, os consumidores, seja na qualidade de pessoas

físicas, seja na condição de pessoas jurídicas, pois ambos adquirem bens, produtos e

serviços e fazem jus a essa proteção.

No que concerne à competência desta Comissão para proceder à análise da

repercussão orçamentária e financeira da proposição, cabe ressaltar que, caso as

alterações na estrutura do Ministério Público acarretem despesas obrigatórias de

caráter continuado, devem ser elaborados, antes da implementação das

modificações: a estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que

entrará em vigor e nos dois subsequentes; o demonstrativo da origem de recursos

para seu custeio e a comprovação de que a despesa não afetará as metas de

resultados fiscais, devendo seus efeitos financeiros serem compensados pelo

aumento permanente da receita ou pela redução permanente da despesa, conforme

determina a Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

58/2010, no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.202/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe concede

incentivo fiscal a contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, até o ano-calendário de 2015, pelo

patrocínio ou pela doação a projetos desportivos e paradesportivos e dá outras

providências.

Preliminarmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi a matéria analisada pela
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou por sua

aprovação na forma do referido substitutivo, com as Emendas nºs 1 e 2, que

apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo da proposição em exame é fomentar projetos desportivos e

paradesportivos no Estado, ao possibilitar, até o ano de 2015, que os contribuintes

deduzam do ICMS a ser recolhido ou aproveitem como créditos para compensação

os valores despendidos a título de patrocínio ou doação no apoio a tais projetos,

previamente aprovados pela administração pública.

Cabe observar que a concessão de incentivos e benefícios fiscais requer o

atendimento a requisitos de ordem constitucional e legal. Nos termos do art. 155, § 2º

, inciso XII, “g”, da Constituição da República, e da Lei Complementar Federal nº 24,

de 7/1/75, recepcionada pelo art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição Federal a concessão e revogação de isenções,

incentivos e benefícios fiscais de ICMS dependem da celebração de convênio

interestadual no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz.

Conforme o disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a concessão de

benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar

acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no primeiro exercício

de sua vigência e nos dois subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes

Orçamentárias. O mesmo artigo determina ainda que se demonstre que a renúncia foi

considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e que não afetará as metas

de resultados fiscais ou que ela venha acompanhada de medidas de compensação,

por meio do aumento de receita. No segundo caso, o benefício só entrará em vigor

quando forem implementadas as medidas de compensação tributária.

No intuito de evitar que o incentivo fiscal proposto contrarie o dispositivo legal acima

referido, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo ao projeto. O

substitutivo promove alterações na Lei nº 16.318, de 11/8/2006, que dispõe sobre a

concessão de desconto para pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa
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com o objetivo de estimular a realização de projetos desportivos no Estado, de modo

a incorporar a ela disposições do projeto em análise que apresentam alguma

inovação e não constituem afronta a princípios constitucionais e legais.

O parecer da referida Comissão explica que, uma vez que a receita proveniente da

dívida ativa é classificada como Outras Receitas Correntes, e não, como Receita

Tributária, a concessão do benefício fiscal com base nela não depara com os óbices

de natureza constitucional e legal já mencionados. Além disso, segundo o referido

parecer, a instituição de mecanismos dessa natureza tem como resultado imediato a

recuperação de valores que nem sequer constam no orçamento do Estado como

receita tributária.

Por seu turno, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, ao

apreciar o projeto atendo-se aos lindes de sua competência, entendeu por bem

aprimorar o Substitutivo nº 1 mediante a apresentação de duas emendas.

A Emenda nº 1 modifica o art. 2º do Substitutivo nº 1, que busca incentivar

preferencialmente projetos voltados para a área de desporto social, mediante o

acréscimo de parágrafo ao art. 3º da Lei nº 16.318. Com essa emenda, o art. 2º do

substitutivo passará a modificar o inciso III do art. 2º da Lei nº 16.318, com definição

mais apropriada do termo “empreendedor” e sem a vinculação preferencial do

incentivo a determinada forma de desporto.

Já a Emenda nº 2 acrescenta artigo ao substitutivo com o objetivo de retirar do art.

2º, I, “a”, da Lei nº 16.318 os termos “étnica”, “racial” e “religiosa”, por entender que o

praticante de atividades desportivas não deve ter tratamento diferenciado conforme a

sua raça, etnia ou credo religioso.

Cabe esclarecer que tanto o Substitutivo nº 1 quanto as emendas que lhe foram

apresentadas afiguram-se-nos oportunos, pois aprimoram o projeto sem

descaracterizar o seu objetivo inicial.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.202/2009 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e Informática.
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.159/2010

(nova redação nos termos do § 2º do Art.138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o Projeto de Lei nº 4.159/2010 tem o

objetivo de acrescentar dispositivo à Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre

a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos relativos aos

atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da Taxa de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em lei federal.

A proposição, preliminarmente, foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com as

Emendas nºs 1 a 3, que apresentou. Vem agora o projeto a esta Comissão para

receber parecer, em obediência ao art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do

Regimento Interno.

Durante a discussão foram apresentadas propostas de emenda, que, aprovadas,

foram incorporadas neste parecer.

Fundamentação

A proposição sob comento visa modificar a Lei nº 15.424, de 30/12/2004.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto. Apreciou aspectos jurídico-

constitucionais da Lei Federal nº 11.977, de 7/7/2009 – programa Minha Casa, Minha

Vida –, especificamente os arts. 42, 43 e 68, que tratam de isenções e reduções de

custas e emolumentos. Apresentou a Emenda nº 1, para beneficiar somente os

mutuários, a Emenda nº 2, que estende a redução e a isenção de custos e

emolumentos para imóveis adquiridos com recursos do Fundo de Apoio Habitacional

aos Militares do Estado de Minas Gerais – Fahmemg –, e a Emenda nº 3, que

regulamenta a compensação de atos gratuitos praticados pelos registradores de
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imóveis e tabeliães.

Como as Emendas nºs 1 a 3 não fazem referência à Taxa de Fiscalização

Judiciária, apresentamos o Substitutivo nº 1, que abrange as Emendas nº 1 e 3 com a

devida referência à referida taxa. Outras alterações foram efetivadas, a saber:

mudança das tabelas 1 e 7, com relação à restrição de acréscimos e aos atos do

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e do Juiz de Paz, inclusive dados

eletrônicos; afirmação da natureza pública e do caráter social dos serviços notariais e

de registro; cobrança de acréscimos; consolidação da isenção de emolumentos e da

Taxa de Fiscalização Judiciária já existentes; cotação de taxas referentes aos

documentos eletrônicos; adoção de papel padronizado para os notários e

registradores; recolhimento de compensação ao Oficial de Registro Civil das Pessoas

Naturais pelos atos gratuitos por ele praticados, que se dará mediante depósito

mensal em conta específica; exigência de personalidade jurídica própria da comissão

gestora, nos termos do Código Civil; em casos de superávit, instituição de ordem de

prioridade para destinação de recursos pela comissão gestora; autorização aos

notários e registradores do Estado para celebração de convênios, entre outros. Por

todas essas razões, apresentamos o Substitutivo nº 1, que aprimora a fiscalização e o

controle da matéria, além de criar benefícios para a sociedade mineira.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há impedimento à aprovação da

matéria, porquanto o projeto prevê a compensação pelos atos gratuitos praticados

pelos registradores de imóveis em decorrência da aplicação da futura lei. Não há,

portanto, geração de despesa para o Estado, de modo que o projeto em epígrafe não

fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. O relator entende, além disso, que as medidas

sugeridas pela proposição em tela são carregadas de relevante significado social e,

por todas essas razões, o projeto deve prosperar nesta Casa.

Acatando sugestão do Deputado Sargento Rodrigues, incorporamos ao Substitutivo

nº 1 a extensão ao beneficiário do Promorar - Militar, o qual utiliza recursos do

Fahmemg, instituído pela Lei nº 17.949, de 2008, a mesma isenção concedida aos

beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida. Acatamos ainda as sugestões de

emenda do Deputado Antônio Júlio, as quais foram incorporadas no Substitutivo nº 1,

a saber: supressão do art. 49-A, nova redação ao art. 50 e acréscimo de parágrafo ao
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art. 38 da Lei nº 15.424, de 2004.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.159/2010, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela rejeição das

Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados

pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária

e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 200 4, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 7º - (...)

I - traslado, anotações e comunicações determinadas por lei, diligências e gestões

essenciais à realização do ato notarial ou de registro.

(...)

Art. 15-A - Não serão devidos os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização

Judiciária referentes a escritura pública, a registro de alienação de imóvel e das

correspondentes garantias reais e aos demais atos registrais e notariais relativos ao

primeiro imóvel residencial adquirido ou financiado pelo beneficiário do Programa

Minha Casa, Minha Vida, a que se refere a Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de

2009, ou pelo beneficiário do Promorar - Militar, com recursos do Fundo de Apoio

Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais - Fahmemg -, instituído pela Lei

nº 17.949, de 22 de dezembro de 2008, com renda familiar mensal de até três

salários mínimos, em ambos os casos.

Parágrafo único - Os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização Judiciária

de que trata o “caput” serão reduzidos em:

I - 90% (noventa por cento), quando os imóveis residenciais forem destinados a

beneficiário com renda familiar mensal superior a três e inferior ou igual a seis
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salários mínimos;

II - 80% (oitenta por cento), quando os imóveis residenciais forem destinados a

beneficiário com renda familiar mensal superior a seis e inferior ou igual a dez

salários mínimos.

(...)

Art. 16 - (...)

(...)

IV - cobrar acréscimo quando ocorrer, nos atos notariais e de registro, transcrição

de alvará, mandado, guia de recolhimento ou documento de arrecadação de tributos

e certidões em geral.

(...)

Art. 18-A. Os emolumentos bem como as taxas referentes aos documentos

eletrônicos, formalizados e expedidos pelos serviços notariais e registrais, serão

cotados nos valores e parâmetros especificados nesta lei.

Parágrafo único - No caso da certidão emitida em razão de dados recebidos

eletronicamente, o Oficial que a expedir é responsável pelo recolhimento das

respectivas taxas bem como pelo recolhimento dos valores referentes à

compensação da gratuidade de que tratam os arts. 31 e 32 desta lei.

(...)

Art. 20 – Fica isenta de emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária a prática

de atos notariais e de registro:

I – para cumprimento de mandado e alvará judicial expedido em favor de

beneficiário da justiça gratuita, amparado pela Lei federal n° 1.060, de 5 de fevereiro

de 1950, nos seguintes casos:

a) nos processos relativos a ações de investigação de paternidade e de pensão

alimentícia;

b) quando a parte representada por Defensor Público Estadual ou advogado dativo

designado nos termos da Lei n° 13.166, de 20 de jan eiro de 1999;

c) nos termos do art. 6° da Lei Federal n° 6.969, d e 10 de dezembro de 1981;

d) nos termos do § 2° do art. 12 da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001;

e) quando a parte não estiver assistida por advogado, nos processos de
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competência dos juizados especiais de que tratam as Leis Federais nºs 9.099, de 26

de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001;

II – de penhora ou de arresto, nos termos do inciso IV do art. 7° da Lei Federal n°

6.830, de 22 de setembro de 1980;

III – de escritura e de registro de casa própria de até 60m² (sessenta metros

quadrados) de área construída em terreno de até 250m² (duzentos e cinquenta

metros quadrados) quando vinculada a programa habitacional federal, estadual ou

municipal, destinado a pessoa de baixa renda, com participação do poder público;

IV – de interesse da União Federal, nos termos do Decreto-Lei n° 1.537, de 13 de

abril de 1977;

V – de autenticação de documentos e de registro de seus atos constitutivos,

inclusive alterações, de entidade de assistência social assim reconhecida pelo

Conselho Municipal de Assistência Social ou pelo Conselho Estadual de Assistência

Social, nos termos da Lei n° 12.262, de 23 de julho  de 1996, observado o disposto no

parágrafo único deste artigo;

VI – a que se referem os incisos I e II do artigo 290-A da Lei Federal nº 6.015, de

1973, com a redação dada pela Lei n° 11.481, de 200 7;

VII – a que se refere o § 3° do art. 1.124-A da Lei  Federal n° 5.869, de 1973,

Código de Processo Civil -, com redação dada pela Lei n° 11.441, de 2007.

§ 1° – A isenção a que se refere o inciso V do “cap ut” deste artigo é dirigida às

entidades que efetivamente prestam serviços de assistência social no cumprimento

dos objetivos previstos nos incisos I a V do art. 3° da Lei n° 12.262, de 1996, não se

aplicando às entidades mantenedoras cujas sedes funcionem apenas como escritório

administrativo, sem atuar diretamente na área da assistência social.

§ 2° – A concessão da isenção de que trata o inciso  I deste artigo fica condicionada

a pedido formulado pela parte perante o oficial, no qual conste a expressa declaração

de que é pobre no sentido legal e que não pagou honorários advocatícios, para fins

de comprovação junto ao Fisco Estadual, e, na hipótese de constatação da

improcedência da situação de pobreza, poderá o notário ou registrador exigir do

usuário o pagamento dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária

correspondentes.
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§ 3° – A isenção a que se refere o inciso III do “c aput” deste artigo aplica-se às

legitimações de terras devolutas, quando efetuadas pelo Instituto de Terras do Estado

de Minas Gerais – Iter –, em cumprimento à Lei n° 7 .373, de 3 de outubro de 1978.

(...)

Art. 28-A. Como meio acessório da fiscalização de que cuida o art. 28 desta lei, os

notários e registradores adotarão papel padronizado, os quais conterão requisitos de

segurança que impeçam a adulteração e falsificação dos atos notariais.

Parágrafo único. Os requisitos de segurança e os prazos para adoção do papel

padrão de que cuida o “caput” serão regulamentados por ato normativo conjunto da

Secretaria de Estado de Fazenda e da Corregedoria-Geral de Justiça.

(...)

Art. 32 – O recolhimento a que se refere o parágrafo único do art. 31 desta lei far-

se-á mediante depósito mensal em conta específica, de titularidade da comissão de

que trata o art. 33.

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. 33 – (...)

(...)

§ 5° – A comissão gestora a que se refere o “caput”  terá personalidade jurídica

própria, organizada de acordo com as disposições do Capítulo II do Título II do Livro I

da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 6º - A comissão gestora elaborará escrituração contábil de sua movimentação

econômica e financeira observando os princípios fundamentais e as normas

brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

(...)

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 de todas as especialidades, o excedente será aplicado na seguinte ordem
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de prioridade:

I – de compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em decorrência do

disposto na Lei federal n. 9.534, de 10 de dezembro de 1997, que ainda não tenham

sido compensados;

II – compensação dos atos gratuitos praticados por todas as especialidades em

decorrência de lei;

III – a ampliação do valor da receita bruta mínima mensal paga nos termos do inciso

II do art. 34, observado o limite de até 1.100,00 (um mil e cem) Ufemgs ;

IV – ampliação dos valores pagos a título da gratuidade do registro civil das

pessoas naturais até o limite de 50 (cinquenta) Ufemgs para os atos de nascimentos

e óbitos e o valor da tabela para os casamentos;

V – ampliação dos valores pagos a título da compensação da gratuidade de todas

as especialidades, tendo como limite o valor mínimo dos emolumentos fixados pela

tabela;

VI - o pagamento pelo envio dos mapas e relatórios obrigatórios feito pelos

registradores civis de pessoas naturais aos diversos órgãos e autarquias da

administração até o limite do valor correspondente a 5 (cinco) Ufemgs, para o envio

das informações em meio impresso, ou a 10 (dez) Ufemgs, para o envio das

informações mediante transmissão de dados eletrônicos, quando atendam aos

requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – e aos padrões de

Interoperabilidade de Governo Eletrônico, por cada mapa ou relatório;

VII - o pagamento das comunicações feitas pelos registradores civis das pessoas

naturais em razão do disposto no parágrafo único do art. 106 da Lei nº 6.015, de 31

de dezembro de 1973, até o limite do valor correspondente a 3 (três) Ufemgs, para as

comunicações feitas em meio impresso, ou a 5 (cinco) Ufemgs, para as

comunicações feitas mediante transmissão de dados eletrônicos, quando atendam

aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – e aos padrões

de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, por cada comunicação.

VIII - o aprimoramento dos serviços notariais e de registro;

IX - O custeio de ações sociais realizadas pelo Sindicato dos Oficiais do Registro

Civil das Pessoas Naturais – Recivil –, em parceria com entidades congêneres, ou
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com os Poderes Executivo Federal, Estadual ou Municipal, na erradicação do sub-

registro do Estado de Minas Gerais, ou de promoção da cidadania, mediante a

obtenção da documentação civil básica;

Parágrafo único – Os pagamentos de que tratam os incisos VI e VII deste artigo são

excluídos da soma prevista no § 2º do art. 34 para fins de apuração da receita bruta

mensal.

(...)

Art. 38 - (...)

§ 1º - A Secretaria de Estado de Fazenda divulgará, com periodicidade

quadrimestral, em sua página oficial na internet, o demonstrativo atualizado dos

valores arrecadados e repassados às serventias, o qual conterá:

I - a arrecadação discriminada por item de cada uma das tabelas constantes no

Anexo desta Lei;

II - os valores repassados pela comissão gestora às serventias, discriminado por

espécie de ato notarial e de registro gratuito.

§ 2º - A fiscalização da arrecadação, compensação e aplicação dos recursos de

que trata esta lei será exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça, pelo Ministério

Público Estadual e pela Assembléia Legislativa, trimestralmente, através da comissão

tripartite designada para este fim, nos termos do regulamento.

(...)

Art. 50 - Os valores constantes no texto e nas tabelas que integram o Anexo desta

Lei serão revistos pela Assembléia Legislativa, vedada a utilização de qualquer índice

automático para sua atualização.

(...).”.

Art. 2° – Fica remitido o crédito tributário relati vo à Taxa de Fiscalização Judiciária –

TFJ – prevista na Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, formalizado ou não,

inscrito ou não em dívida ativa, devido em razão de ato notarial ou registral

integralmente concluído no período de 26 de março de 2009 até a data de publicação

desta lei, relacionado a financiamento habitacional vinculado ao Programa Minha

Casa, Minha Vida – PMCMV – instituído pela Lei Federal nº 11.977, de 2009.

Art. 3º – As tabelas do Anexo I da Lei n° 15.424, d e 2004, passam a vigorar na
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forma do Anexo I desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subsequente ao da sua

publicação, observado o disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrus Filho - Antônio Júlio.

ANEXO I

(a que se refere o art. 3º da Lei n.º .... de ...... de ..... de .... )

Tabela 1 (R$)

* - A Tabela 1, a que se refere o art. 3º da Lei nº ..., foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 15.12.2010.

(.)

Tabela 7 (R$)

* - A Tabela 7, a que se refere o art. 3º da Lei nº ..., foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 15.12.2010.

(.)

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.916/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem nº 546/2010, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a habilitação

sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte no Estado e dá

outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer. Preliminarmente, o

projeto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou. A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial emitiu parecer

favorável à aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 a 9, q ue apresentou.
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Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII , “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em estudo dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento

agroindustrial rural de pequeno porte. Conforme asseverou a Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, “a necessidade de readequação do sistema de defesa

e controle sanitário em sua abordagem à agroindústria familiar tem sido levantada

frequentemente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com intensidade

crescente na última década. Considerem-se as constantes audiências públicas

realizadas nesta Casa, muitas das vezes solicitadas pelos agricultores familiares ou

por comerciantes de seus produtos, após ações de fiscalização dos órgãos de defesa

e controle sanitário”.

Nesse contexto, o projeto de lei pretende estabelecer um processo simplificado de

fiscalização sanitária e definir normas técnicas compatíveis com as peculiaridades

apresentadas pelos produtores da agricultura familiar. Desse modo, busca-se o

controle da produção agrícola dos pequenos produtores sem desconsiderar suas

características, criando exigências cujo cumprimento é possível.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, opinou que a proposição

mostra-se em consonância com vários princípios constitucionais, tais como os da

igualdade e da razoabilidade, e que maximiza, embora não garanta, a efetividade ou

eficácia social da medida que se pretende implantar. Assim, a Comissão apresentou

o Substitutivo n° 1 para aperfeiçoar a redação da p roposta segundo a técnica

legislativa.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial opinou que o projeto tem o

mérito de adequar a legislação sanitária à realidade do pequeno produtor, além de

aclarar a distribuição de competências entre os sistemas de defesa sanitária e os de

controle sanitário e de permitir a regulamentação de estabelecimentos mistos, ou

seja, que realizam processos produtivos de produtos de origem animal e vegetal em

uma mesma edificação. Para corrigir questões pontuais, visando dar maior precisão

aos enunciados técnicos, evitando incertezas de interpretação, sem alterar o

conteúdo da proposta, a Comissão apresentou as Emendas n°s 1 a 9 ao Substitutivo
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n° 1.

Entendemos que o projeto possibilitará que a agroindústria familiar mineira se insira

no mercado formal em igualdade de condições com a grande indústria, eliminando as

barreiras atuais à atividade do empreendedor rural de pequeno porte, como o acesso

a créditos e mercados interestaduais.

Destaca-se ainda que o projeto não traz repercussão financeira para os cofres

públicos; portanto, não há óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.916/2010 no

1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentad o pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nos 1 a 9, da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Antônio Júlio

- Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

54/2009

(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o Deputado Lafayette de Andrada, a

Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009 altera a Constituição do Estado para

adequação ao disposto na Constituição da República.

Aprovada em 1º turno com as Emendas nºs 1 a 20, a proposição retorna a este

órgão colegiado para receber parecer para o 2º turno, consoante o disposto no art.

102, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Durante a discussão do parecer, em reunião realizada no dia 14/12/2010, foram

acatadas sugestões de emendas dos Deputados Agostinho Patrus Filho, Alencar da

Silveira Jr. e Lafayette de Andrada, dando ensejo à apresentação de nova redação do

parecer, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição sob exame pretende promover uma série de alterações no texto da

Constituição Estadual para adequá-lo às diversas reformas promovidas na

Constituição da República desde sua promulgação em 1988.

Já tivemos a oportunidade de destacar a relevância e a oportunidade da proposta,

resultante de profundo labor da comissão extraordinária instituída em 2009 nesta

Assembleia Legislativa para celebrar e refletir sobre os 20 anos da Constituição do

Estado de 1989. Sua aprovação contribuirá decisivamente para a segurança jurídica

no âmbito da administração pública estadual.

Por outro lado, esta Comissão cuidou de aperfeiçoar a proposição, ao apreciá-la no

1o turno, promovendo ajustes demandados por preceitos da técnica legislativa, pela

responsabilidade de se atualizar tão importante texto normativo e por novas emendas

à Constituição da República aprovadas.

Não obstante isso, ao reexaminar a matéria, verificamos que aspectos pontuais da

proposta ainda merecem breves acertos, para fins de se conferir melhor

sistematicidade e maior clareza ao texto normativo. Apresentamos, portanto, ao final

deste parecer, as Emendas nºs 1 e 2 ao vencido em 1º turno.

Na discussão da proposição, o Deputado Lafayette de Andrada apresentou

sugestão de emenda para especificar aspectos relevantes do regime de subsídio

aplicável aos servidores das carreiras da área da educação e ao pessoal civil da

Polícia Militar, a qual acolhemos na forma da Emenda nº 3, acrescentando o art. 283-

A à Constituição do Estado.

Com o objetivo de resguardar direitos dos oficiais do corpo, quadro ou serviço de

saúde ou veterinário, o Deputado Agostinho Patrus Filho apresentou sugestão de

emenda, incorporada ao final deste parecer como Emenda nº 4, excluindo a

revogação ao art. 282 da Constituição do Estado.

Também o Deputado Alencar da Silveira Jr., visando a ampliar a garantia dos

servidores públicos detentores de cargo de provimento em comissão à percepção de

adicionais por tempo de serviço, trouxe sua contribuição, incorporada ao final deste

parecer como Emenda nº 5, alterando o parágrafo único do art. 115 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.
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Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 54/2009, na forma do vencido em 1o turno, com as Emendas nºs 1 a

5, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 28 do vencido a seguinte redação:

“Art. 28 – O inciso I do art. 106 da Constituição do Estado fica acrescido da seguinte

alínea “l”:

“Art. 106 – (...)

I – (...)

l – reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade

de suas decisões, conforme estabelecido em lei.”.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se à alínea “a” do inciso VIII do art. 146 da Constituição do Estado, a que se

refere o art. 40 do vencido, a seguinte redação:

“Art. 40 – (...)

“Art. 146 – (...)

VIII – (...)

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física

ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a

sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, se no Estado estiver

situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou

serviço;”.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. (...) – Fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte art. 283-A:

“Art. 283-A – Os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras

da área de educação do Poder Executivo do Estado e o pessoal civil da Polícia Militar

poderão ser remunerados na forma de subsídio, fixado nos termos de lei específica,

observados os limites e parâmetros estabelecidos nesta Constituição e o disposto nos

parágrafos deste artigo.
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§ 1º – A lei instituidora do regime de subsídio de que trata o “caput” poderá facultar

ao servidor a opção entre o regime de remuneração composto de vencimento básico

e vantagens e o regime de subsídio.

§ 2º – Ao servidor remunerado na forma de subsídio fica assegurada a percepção

de verbas de natureza indenizatória, inclusive as relativas à extensão de carga

horária, de vantagens decorrentes de direitos remuneratórios estabelecidos no

“caput” do art. 31 desta Constituição, exceto o adicional de desempenho e os direitos

estabelecidos em lei não aplicáveis ao regime de subsídio, e do abono de

permanência de que trata a Constituição da República.

§ 3º – O servidor remunerado na forma de subsídio não perceberá nenhuma outra

parcela que lhe tenha sido concedida, no regime remuneratório anterior à instituição

do regime do subsídio, por força desta Constituição e da legislação ordinária,

inclusive aquelas de que tratam o art. 284 e o inciso II do art. 290 desta Constituição

e os arts. 112, 113, 114, II, 115, 118 e 120 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado, assegurado o direito às férias-prêmio

adquiridas e a adquirir.

§ 4º – É assegurado ao servidor enquadrado no regime de subsídio o pagamento

pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, nos termos da lei.

§ 5º – O servidor enquadrado no regime de subsídio, em exercício de cargo em

comissão ou função de confiança não fará jus à percepção das parcelas

remuneratórias vedadas ao servidor remunerado na forma de subsídio, nem ao

cômputo do tempo para a aquisição de novos adicionais.”.”.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 47 do vencido a seguinte redação:

“Art. 47 – Ficam revogados o art. 37, os incisos VII e VIII do art. 62, os §§ 1° a 5° do

art. 101, o inciso III do art. 104 e o art. 287 da Constituição do Estado.”.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O parágrafo único do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 115 – (...)
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Parágrafo único – Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de serviço do

servidor que, na data de publicação da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho

de 2003, fosse detentor, exclusivamente, de cargo de provimento em comissão,

declarado de livre nomeação e exoneração, quando exonerado e provido em outro

cargo de mesma natureza.”.”.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Ademir Lucas, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrus Filho -

Alencar da Silveira Jr.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 54/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Constituição do Estado para adequação ao disposto na Constituição da

República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – O § 5° do art. 14 da Constituição do Esta do passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 14 – (...)

§ 5° – Ao Estado somente é permitido instituir ou m anter fundação com natureza de

pessoa jurídica de direito público, cabendo a lei complementar definir as áreas de sua

atuação.”.

Art. 2° – Fica acrescentado ao art. 19 da Constitui ção do Estado o seguinte

parágrafo único:

“Art. 19 – (...)

Parágrafo único – As administrações tributárias do Estado e dos Municípios,

atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de

carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades

e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de

informações fiscais, na forma da lei ou de convênio.”.

Art. 3° – O inciso II do “caput” do art. 20 da Cons tituição do Estado passa a vigorar

com a redação que segue, e fica o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 20 – (...)

II – nas autarquias e fundações públicas, por servidor público ocupante de cargo
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público em caráter efetivo ou em comissão, por empregado público detentor de

emprego público ou designado para função de confiança ou por detentor de função

pública, na forma do regime jurídico previsto em lei;

(...)

Parágrafo único – A lei disporá sobre os requisitos e as restrições a serem

observados pelo ocupante de cargo ou detentor de emprego ou função que lhe

possibilite o acesso a informações privilegiadas.”.

Art. 4° – O “caput” do art. 21 da Constituição do E stado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 21 – Os cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros

que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na

forma da lei.”.

Art. 5° – O “caput” e os §§ 4 o a 8o do art. 24 da Constituição do Estado passam a

vigorar com a redação que segue, e fica o artigo acrescido dos seguintes §§ 9o a 11:

“Art. 24 – A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 7°

deste artigo somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a

iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma

data e sem distinção de índices.

(...)

§ 4° – Os acréscimos pecuniários percebidos por ser vidor público não serão

computados nem acumulados para o fim de concessão de acréscimo ulterior.

§ 5° – O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de  cargos, funções e empregos

públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos §§ 1°, 4° e 7° deste artigo e nos

arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I, da Constit uição da República.

§ 6° – A lei estabelecerá a relação entre a maior e  a menor remuneração dos

servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no § 1° deste artigo.

§ 7° – O membro de Poder, o detentor de mandato ele tivo e os Secretários de

Estado serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de

representação ou outra espécie remuneratória, e observado, em qualquer caso, o

disposto no § 1° deste artigo.
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§ 8° – A remuneração dos servidores públicos organi zados em carreira poderá ser

fixada nos termos do § 7° deste artigo.

§ 9° – Não serão computadas, para efeito dos limite s remuneratórios de que trata o

§ 1° deste artigo, as parcelas de caráter indenizat ório previstas em lei.

§ 10 – O disposto no § 1° deste artigo aplica-se às  empresas públicas e às

sociedades de economia mista, bem como às suas subsidiárias, que receberem

recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

§ 11 – Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os

valores do subsídio e da remuneração dos cargos, funções e empregos públicos.”.

Art. 6°– O “caput” e o parágrafo único do art. 25 d a Constituição do Estado passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25 – É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se

houver compatibilidade de horários e observado o disposto no § 1° do art. 24:

(...)

Parágrafo único – A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e

abrange autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista,

bem como suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo

poder público.”.

Art. 7° – O “caput” do art. 26 da Constituição do E stado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 26 – Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no

exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:”.

Art. 8° – O § 5 o do art. 30 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 30 – (...)

§ 5° – O Estado instituirá planos de carreira para os servidores da administração

pública direta, das autarquias e das fundações públicas.”.

Art. 9° – O art. 36 da Constituição do Estado passa  a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 36 – Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Estado,

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime próprio de previdência
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de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, dos servidores

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1° – Os servidores abrangidos pelo regime de prev idência de que trata este artigo

serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na

forma dos §§ 3° e 17:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de

contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao

tempo de contribuição;

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo

exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se der a

aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e

cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se

mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

§ 2° – Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua

concessão, não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que

se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3° – Para o cálculo dos proventos de aposentadori a, por ocasião de sua

concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as

contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e os

arts. 40 e 201 da Constituição da República, na forma da lei.

§ 4° – É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão

de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados,

nos termos definidos em lei complementar, os casos de servidores:

I – portadores de deficiência;

II – que exerçam atividades de risco;

III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
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saúde ou a integridade física.

§ 5° – Os requisitos de idade e de tempo de contrib uição serão reduzidos em cinco

anos, em relação ao disposto no § 1°, III, “a”, des te artigo, para o professor que

comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação

infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 6° – É vedada:

I – a percepção de mais de uma aposentadoria pelos regimes de previdência a que

se referem este artigo e o art. 40 da Constituição da República, ressalvadas as

aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma prevista nesta

Constituição;

II – a percepção simultânea de proventos de aposentadoria pelos regimes de

previdência a que se referem este artigo e o art. 39 desta Constituição, bem como os

arts. 40, 42 e 142 da Constituição da República, com a remuneração de cargo, função

ou emprego públicos, ressalvados os cargos acumuláveis na forma prevista nesta

Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre

nomeação e exoneração.

§ 7° – Lei disporá sobre a concessão do benefício d a pensão por morte, que será

igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o

art. 201 da Constituição da República, acrescido de 70% (setenta por cento) da

parcela excedente a este limite, caso o servidor estivesse aposentado na data do

óbito;

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se

deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime

geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição da República,

acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso o

servidor estivesse em atividade na data do óbito.

§ 8° – É assegurado o reajustamento dos benefícios de pensão e aposentadoria

para preservar, em caráter permanente, seu valor real, conforme critérios

estabelecidos em lei.
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§ 9° – O tempo de contribuição federal, estadual, d istrital ou municipal será contado

para efeito de aposentadoria, e o tempo de serviço correspondente, para efeito de

disponibilidade.

§ 10 – A lei não poderá estabelecer nenhuma forma de contagem de tempo de

contribuição fictício.

§ 11 – Aplica-se o limite fixado no art. 24, § 1°, à soma total dos proventos de

aposentadoria, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos, funções ou

empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o

regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos

de aposentadoria com remuneração de cargo acumulável na forma desta

Constituição, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e

exoneração ou de cargo eletivo.

§ 12 – 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.

§ 13 – Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em

lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de

emprego público aplica-se o regime geral de previdência social.

§ 14 – Lei de iniciativa do Governador do Estado poderá instituir regime de

previdência complementar para os servidores de que trata este artigo, por intermédio

de entidade fechada de previdência complementar, de natureza pública, que

oferecerá aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade

de contribuição definida, observado, no que couber, o disposto no art. 202 da

Constituição da República.

§ 15 – Após a instituição do regime de previdência complementar a que se refere o

§ 14, poderá ser fixado para o valor das aposentadorias e pensões de que trata este

artigo o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência

social de que trata o art. 201 da Constituição da República.

§ 16 – O disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver

ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime

de previdência complementar, mediante sua prévia e expressa opção.
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§ 17 – Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo dos

proventos da aposentadoria previsto no § 3° deste a rtigo serão devidamente

atualizados, na forma da lei.

§ 18 – Incidirá contribuição, com percentual igual ao estabelecido para os

servidores titulares de cargo de provimento efetivo, sobre a parcela dos proventos de

aposentadoria e das pensões concedidos pelo regime de que trata este artigo que

supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de

previdência social de que trata o art. 201 da Constituição da República.

§ 19 – Quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante,

a contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de

proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o

art. 201 da Constituição da República.

§ 20 – O servidor de que trata este artigo que tenha cumprido as exigências para

aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1°, III , “a”, e no § 5° e que opte por

permanecer em atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da

sua contribuição previdenciária.

§ 21 – Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência para

os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Estado e de mais de um

órgão ou entidade gestora do respectivo regime, ressalvado o disposto no § 10 do art.

39.

§ 22 – O órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social dos

servidores do Estado contará com colegiado, com participação paritária de

representantes e de servidores dos Poderes do Estado, ao qual caberá acompanhar

e fiscalizar a administração do regime, na forma do regulamento.

§ 23 – Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de

aposentadorias e pensões concedidas aos servidores e seus dependentes, em

adição aos recursos do tesouro, o Estado poderá constituir fundos integrados pelos

recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer

natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desses

fundos.
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§ 24 – É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do

requerimento de aposentadoria, e a não concessão desta importará o retorno do

requerente para o cumprimento do tempo necessário à aquisição do direito, na forma

da lei.

§ 25 – Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo

de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana,

hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.”.

Art. 10 – O § 11 do art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescido o artigo do seguinte § 13:

“Art. 39 – (...)

§ 11 – Aplica-se ao militar o disposto nos §§ 1°, 3 °, 4° e 5° do art. 24, nos §§ 1°, 2°,

3°, 4°, 5° e 6° do art. 31 e nos §§ 9°, 24 e 25 do art. 36 desta Constituição e nos

incisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7° da Constituição da República.

(...)

§ 13 – Aos pensionistas dos militares aplica-se o que for fixado em lei

complementar específica.”.

Art. 11 – O inciso I do § 5° do art. 53 e o § 3° do  art. 56 da Constituição do Estado

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 53 (...)

§ 5° – (...)

I – pelo Governador do Estado, em caso de urgência ou de interesse público

relevante, com a aprovação da maioria dos membros da Assembleia Legislativa;

(...)

Art. 56 – (...)

§ 3° – Na hipótese prevista no § 2° deste artigo, o s autos serão remetidos dentro de

vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que esta, pelo voto da maioria de

seus membros, resolva sobre a prisão.”.

Art. 12 – Fica acrescentado ao art. 58 da Constituição do Estado o seguinte § 4°:

“Art. 58 – (...)

§ 4° – A renúncia de parlamentar submetido a proces so que vise ou possa levar à
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perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as

deliberações finais de que tratam os §§ 2° e 3°.”.

Art. 13 – O inciso XI do art. 61 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

redação que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes incisos XX e XXI:

“Art. 61 – (...)

XI – criação, estruturação, definição de atribuições e extinção de Secretarias de

Estado e demais órgãos da administração pública;

(...)

XX – fixação do subsídio do Deputado Estadual, observado o disposto nos arts. 24,

§ 7°, e 53, § 6°, desta Constituição, e nos arts. 2 7, § 2°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I,

da Constituição da República;

XXI – fixação dos subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários

de Estado, observado o disposto no art. 24, §§ 1° e  7°, desta Constituição, e nos arts.

150, II, 153, III, e 153, § 2°, I, da Constituição da República.”.

Art. 14 – Os incisos IV, VI, XXI e XXXVI do “caput” do art. 62 da Constituição do

Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62 – (...)

IV – dispor sobre a criação, a transformação ou a extinção de cargo, emprego e

função de seus serviços e de sua administração indireta;

(...)

VI – resolver sobre prisão e sustar o andamento de ação penal contra Deputado,

observado o disposto no art. 56;

(...)

XXI – escolher quatro dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas;

(...)

XXXVI – dispor sobre o sistema de previdência e assistência social dos seus

membros e o sistema de assistência social dos servidores de sua Secretaria;”.

Art. 15 – O inciso III do § 2° do art. 65 da Consti tuição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 65 – (...)

§ 2° – (...)
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III – o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, o Estatuto dos Militares e as leis que

instituírem os respectivos regimes de previdência;”.

Art. 16 – As alíneas “b”, “c” e “d” do inciso I, a alínea “c” do inciso III, as alíneas “a” e

“b” do inciso IV e os §§ 1° e 2° do art. 66 da Cons tituição do Estado passam a vigorar

com a seguinte redação, ficando o inciso I do mesmo artigo acrescido da seguinte

alínea “h”:

“Art. 66 – (...)

I – (...)

b) o subsídio do Deputado Estadual, observado o disposto nos arts. 27, § 2°, 150,

II, 153, III, e 153, § 2°, I, da Constituição da Re pública;

c) os subsídios do Governador, do Vice-Governador e do Secretário de Estado,

observado o disposto nos arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I, da Constituição da

República;

d) a organização da Secretaria da Assembleia Legislativa, seu funcionamento, sua

polícia, a criação, a transformação ou a extinção de cargo, emprego e função e o

regime jurídico de seus servidores;

(...)

h) a remuneração dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa,

observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o

disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição;

II – do Tribunal de Contas, por seu Presidente, a criação e a extinção de cargo e

função públicos e a fixação do subsídio de seus membros e da remuneração dos

servidores da sua Secretaria, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes

Orçamentárias;

III – (...)

c) o regime de previdência dos militares, o regime de previdência e o regime jurídico

único dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional,

incluídos o provimento de cargo e a estabilidade;

(...)

IV – (...)

a) a criação e a organização de juízo inferior e de vara judiciária, a criação e a
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extinção de cargo e função pública e a remuneração dos seus serviços auxiliares e

dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus

membros e dos juízes, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição;

b) a criação, a transformação ou a extinção de cargo e função públicos de sua

Secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e a fixação da respectiva

remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição;

(...)

§ 1° – A iniciativa de que tratam as alíneas “a”, “ d”, “e”, “f” e “g” do inciso I será

formalizada por meio de projeto de resolução.

§ 2° – Ao Procurador-Geral de Justiça é facultada, além do disposto no art. 125, a

iniciativa de projetos sobre a criação, a transformação e a extinção de cargo e função

públicos do Ministério Público e dos serviços auxiliares e a fixação da respectiva

remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição.”.

Art. 17 – O art. 75 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 75 – As disponibilidades de caixa do Estado e dos órgãos ou entidades da

administração direta e indireta serão depositadas nas instituições financeiras oficiais,

ressalvados os casos previstos em lei federal.”.

Art. 18 – O inciso II do § 3° do art. 77 da Constit uição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 77 – (...)

§ 3° – (...)

II – submeter à Assembleia Legislativa projeto de lei relativo a criação e extinção de

cargo e a fixação do subsídio de seus membros e da remuneração dos servidores de

sua Secretaria, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias;”.

Art. 19 – O § 4° do art. 78 da Constituição do Esta do passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 78 – (...)

§ 4° – O Conselheiro do Tribunal de Contas tem as m esmas garantias,

prerrogativas, impedimentos e subsídio do Desembargador, aplicando-se-lhe, quanto

à aposentadoria e à pensão, as normas constantes no art. 36 desta Constituição.”.

Art. 20 – O “caput” do art. 84 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica o artigo acrescido do seguinte § 2°, passando seu parágrafo

único a vigorar como § 1°:

“Art. 84 – A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado, para mandato

de quatro anos, se realizará, simultaneamente, no primeiro turno, no primeiro

domingo de outubro e, no segundo turno, se houver, no último domingo de outubro do

ano anterior ao do término do mandato vigente, e a posse ocorrerá no dia primeiro de

janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77 da

Constituição da República.

(...)

§ 2° – O Governador do Estado e quem o houver suced ido ou substituído no curso

do mandato poderá ser reeleito para um único período subsequente.”.

Art. 21 – Fica o art. 97 da Constituição do Estado acrescido do seguinte § 2°,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 97 – (...)

§ 2° – As custas e os emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio

dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.”.

Art. 22 – Os incisos I, IV a VI e VIII a XI e as alíneas “a”, “d” e “f” do inciso II do art.

98 da Constituição do Estado passam a vigorar com a redação que segue, e fica o

“caput” acrescido dos seguintes incisos XII a XVI:

“Art. 98 – (...)

I – o ingresso na carreira se dará no cargo inicial de Juiz Substituto, mediante

concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do

Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, em todas as fases, sendo exigidos o título

de bacharel em Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, e obedecendo-

se, nas nomeações, à ordem de classificação;

II – (...)
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a) na apuração de antiguidade, o Tribunal de Justiça poderá recusar o Juiz mais

antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme

procedimento próprio, assegurada a ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-

se a indicação;

(...)

d) a aferição do merecimento será feita conforme o desempenho, observados os

critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, a frequência

e o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento, oficiais ou reconhecidos, bem

como o funcionamento regular dos serviços judiciais na comarca;

(...)

f) não será promovido ou removido a pedido o Juiz que retiver, injustificadamente,

autos em seu poder além do prazo legal, ou que mantiver processo paralisado,

pendente de despacho, decisão ou sentença de sua competência, enquanto perdurar

a paralisação;

(...)

IV – serão previstos cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de

magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a

participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e

aperfeiçoamento de magistrados;

V – a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão

o disposto no art. 36 desta Constituição;

VI – o Juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do Tribunal;

(...)

VIII – o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por

interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do Tribunal ou

do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa;

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e todas

as decisões, fundamentadas, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença,

em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes,

nos casos em que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não

prejudique o interesse público no que se refere à informação;
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X – as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e tomadas em

sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta do

Tribunal ou do órgão especial, assegurada ampla defesa;

XI – nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser

constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco

membros, para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas

da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade, e

a outra metade, por eleição pelo tribunal pleno;

XII – a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual

entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas “b”, “d”, “e” e “f” do inciso

II do “caput” deste artigo;

XIII – a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas nos

juízos e tribunais de segundo grau, e seu funcionamento será garantido, nos dias em

que não houver expediente forense normal, por Juízes em plantão permanente;

XIV – o número de Juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva

demanda judicial e à respectiva população;

XV – os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e

atos de mero expediente sem caráter decisório;

XVI – a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição.”.

Art. 23 – Os incisos I, II e III do “caput”, o “caput” do § 2° e o § 4° do art. 100 da

Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 100 – (...)

I – vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após o período de dois

anos de exercício;

II – inamovibilidade, salvo a remoção por motivo de interesse público, observado o

disposto no inciso VIII do art. 98 desta Constituição;

III – irredutibilidade do subsídio, ressalvado o disposto no “caput” e nos §§ 1° e 7°

do art. 24 desta Constituição e nos arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I, da Constituição

da República.

(...)

§ 2° – Os tribunais estaduais poderão, pelo voto da  maioria de seus membros e



____________________________________________________________________________
1819

assegurada ampla defesa, decidir pela exoneração do magistrado de carreira, por ato

ou por omissão ocorridos durante o biênio do estágio.

(...)

§ 4° – Em caso de extinção da comarca ou mudança de  sede do juízo, será

facultado ao magistrado remover-se para outra comarca de igual entrância ou obter

disponibilidade com subsídio integral até seu aproveitamento na magistratura.”.

Art. 24 – O “caput” do art. 101 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 101 – O subsídio do magistrado será fixado em lei, com diferença de uma

categoria da carreira para a subsequente não superior a dez por cento nem inferior a

cinco por cento, e não poderá exceder a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos

por cento do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal.”.

Art. 25 – O art. 102 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes incisos

IV e V:

“Art. 102 – (...)

IV – receber, a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física

ou de entidade pública ou privada, ressalvadas as exceções previstas em lei;

V – exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos

três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.”.

Art. 26 – Os incisos I e II do art. 104 da Constituição do Estado passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 104 – (...)

I – a alteração do número de seus membros;

II – a criação e a extinção de cargo e a remuneração dos seus serviços auxiliares e

dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus

membros e dos juízes;”.

Art. 27 – Ficam acrescentados ao art. 105 da Constituição do Estado os seguintes

§§ 1° e 2°:

“Art. 105 – (...)

§ 1° – O Tribunal de Justiça poderá funcionar desce ntralizadamente, constituindo

Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em
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todas as fases do processo.

§ 2° – O Tribunal de Justiça instalará a justiça it inerante, com a realização de

audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da

respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.”.

Art. 28 – O “caput” do art. 106 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte

inciso IV:

“Art. 106 – (...)

IV – julgar reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da

autoridade de suas decisões, conforme estabelecido em lei.”.

Art. 29 – O “caput” do art. 109 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 109 – A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos Juízes de Direito

e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar.”.

Art. 30 – O § 3° do art. 110 da Constituição do Est ado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 110 – (...)

§ 3° – O subsídio do Juiz do Tribunal de Justiça Mi litar e o do Juiz Auditor serão

fixados em lei, observado o disposto no art. 101 desta Constituição.”.

Art. 31 – O “caput” do art. 111 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos

crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares

militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao

Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da

graduação de praça.

Parágrafo único – Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar processar e julgar,

singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra

atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de

Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares.”.

Art. 32 – O “caput” do art. 114 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 114 – O Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com

competência exclusiva para questões agrárias, para dirimir conflitos fundiários.”.

Art. 33 – O inciso VI do “caput” do art. 118 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 118 – (...)

VI – partido político com representação na Assembleia Legislativa do Estado;”.

Art. 34 – O inciso I do “caput” do art. 122 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação, e o artigo fica acrescido dos seguintes inciso VI e §§ 2°, 3° e

4°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1 °, com a redação que segue:

“Art. 122 – (...)

I – propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços

auxiliares e a fixação do subsídio de seus membros e da remuneração de seus

servidores;

(...)

VI – elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

§ 1° – Os atos de que tratam os incisos I, II, III e VI são da competência do

Procurador-Geral de Justiça.

§ 2° – Se o Ministério Público não encaminhar a res pectiva proposta orçamentária

dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo

considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores

aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites

mencionados no inciso VI.

§ 3° – Se a proposta orçamentária do Ministério Púb lico for encaminhada em

desacordo com os limites a que se refere o inciso VI do “caput” deste artigo, o Poder

Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta

orçamentária anual.

§ 4° – Durante a execução orçamentária do exercício , não poderá haver a

realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites

estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas,

mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.
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Art. 35 – As alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do inciso I do art. 125 da Constituição do

Estado passam a vigorar com a seguinte redação, e o artigo fica acrescido do

parágrafo único a seguir:

“Art. 125 – (...)

I – (...)

a) ingresso na carreira do Ministério Público mediante concurso público de provas e

títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do

Estado de Minas Gerais, em sua realização, sendo exigidos o título de bacharel em

Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, e observando-se, nas

nomeações, a ordem de classificação;

(...)

c) subsídio fixado em lei, com diferença de uma categoria da carreira para a

subsequente não superior a dez por cento nem inferior a cinco por cento, não

podendo exceder o valor atribuído ao Procurador-Geral de Justiça, que não poderá

ser superior ao que perceber o Desembargador do Tribunal de Justiça;

d) a aposentadoria dos membros do Ministério Público e a pensão de seus

dependentes, nos termos do art. 36 desta Constituição;

e) os direitos previstos nos incisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7° da

Constituição da República e no § 4° e no inciso I d o § 6° do art. 31 desta Constituição;

(...)

Parágrafo único – A distribuição de processos no Ministério Público será imediata.”.

Art. 36 – Os incisos II e III do art. 126 da Constituição do Estado passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 126 – (...)

II – inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do

órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de

seus membros, assegurada a ampla defesa;

III – irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto no “caput” e nos §§ 1° e 7°

do art. 24 desta Constituição e nos arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I, da Constituição

da República.”.

Art. 37 – Os incisos III e V do art. 127 da Constituição do Estado, bem como seu
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parágrafo único, renumerado como § 1°, passam a vig orar com a seguinte redação,

ficando o artigo acrescido do inciso VI e do § 2°, que seguem:

“Art. 127 – (...)

III – participar de sociedade comercial, na forma da lei;

(...)

V – exercer atividade político-partidária;

VI – receber, a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física

ou de entidade pública ou privada, ressalvadas as exceções previstas em lei.

§ 1° – As funções do Ministério Público só podem se r exercidas por integrantes da

carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do

chefe da instituição.

§ 2° – Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no inciso V do art.

102 desta Constituição.”.

Art. 38 – O art. 131 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 131 – Às carreiras disciplinadas nas Seções I, II e III e nas Subseções I, II e III

da Seção IV deste capítulo aplica-se o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição,

devendo os servidores integrantes das carreiras a que se referem as Subseções II e

III da Seção IV ser remunerados na forma do § 7° do  art. 24.”.

Art. 39 – Fica acrescentado ao “caput” do art. 144 da Constituição do Estado o

seguinte inciso IV:

“Art. 144 – (...)

IV – contribuição de seus servidores e militares, ativos e inativos, bem como de

seus pensionistas, com alíquota não inferior à da contribuição dos servidores titulares

de cargos efetivos da União, para custeio de regime próprio de previdência.”.

Art. 40 – As alíneas “a” dos incisos VIII e IX do art. 146 da Constituição do Estado

passam a vigorar com a redação que segue, ficando o inciso IX acrescido da seguinte

alínea “f”:

“Art. 146 – (...)

VIII – (...)

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física
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ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a

sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto

ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da

mercadoria, bem ou serviço;

(...)

IX – (...)

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior nem sobre serviços

prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento

do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

(...)

f) sobre as prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão

sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita;”.

Art. 41 – O “caput” do art. 156 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 156 – As propostas orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário serão

elaboradas, respectivamente, pela Assembleia Legislativa e pelo Tribunal de Justiça,

observados os limites estipulados conjuntamente e incluídos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias.”.

Art. 42 – Fica acrescentado ao inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado a

seguinte alínea “g”, ficando o artigo acrescido dos seguintes incisos XII e XIII:

“Art. 161 – (...)

IV – (...)

g) a realização de atividades da administração tributária;

(...)

XII – o aporte de recursos pelo Estado, por suas autarquias e fundações, por

empresas públicas e sociedades de economia mista, a entidade de previdência

complementar privada, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em

hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado;

XIII – a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos,

inclusive por antecipação de receita, pelo Estado e suas instituições financeiras, para

pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo e com pensionistas dos
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Municípios.”.

Art. 43 – O art. 163 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 163 – Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Estadual ou

Municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem

cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,

proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos

créditos adicionais abertos para esse fim.

§ 1° – É obrigatória a inclusão, no orçamento das e ntidades de direito público, da

verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas

em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1° de julho,

fazendo-se o pagamento, em valores atualizados monetariamente, até o final do

exercício seguinte.

§ 2° – As dotações orçamentárias e os créditos aber tos serão consignados

diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a

decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do

credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência

ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o

sequestro da quantia respectiva.

§ 3° – O Presidente do Tribunal competente que, por  ato comissivo ou omissivo,

retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório incorrerá em crime de

responsabilidade.

§ 4° – Os débitos de natureza alimentícia compreend em aqueles decorrentes de

salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios

previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em

responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão

pagos com preferência sobre todos os demais débitos.

§ 5° – O disposto no “caput” deste artigo, relativa mente à expedição de precatórios,

não se aplica ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor

devidas pelas Fazendas Públicas Estadual ou Municipal em virtude de sentença

judicial transitada em julgado.
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§ 6° – O Estado e os Municípios poderão fixar, por leis próprias, valores distintos

para os débitos das entidades de direito público a serem considerados de pequeno

valor para fins do disposto no § 5°, segundo a capa cidade econômica de cada

entidade, valores esses que não poderão ser inferiores ao do maior benefício pago

pelo regime geral de previdência social.

§ 7° – É proibida a expedição de precatório complem entar ou suplementar de valor

pago, bem como o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução,

vedado o pagamento em parte na forma estabelecida no § 5° deste artigo e em parte

mediante expedição de precatório.”.

Art. 44 – O “caput” do art. 174 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação, e o artigo fica acrescido do seguinte § 3°:

“Art. 174 – O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores serão eleitos em pleito direto

e simultâneo, realizado em todo o Estado no primeiro domingo de outubro do ano

anterior ao do término do mandato daqueles a que devam suceder, para mandato de

quatro anos, aplicadas as regras do art. 77 da Constituição da República no caso de

Municípios com mais de duzentos mil eleitores.

(...)

§ 3° – O Prefeito e quem o houver sucedido ou subst ituído no curso do mandato

poderão ser reeleitos para um único período subsequente.”.

Art. 45 – O § 2° do art. 232 da Constituição do Est ado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 232 – (...)

§ 2° – A lei estabelecerá o estatuto jurídico da em presa pública e da sociedade de

economia mista, bem como de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica

de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo

sobre:

I – a sua função social e as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto

aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

III – a licitação e a contratação de obras, serviços, compras e alienações,

observados os princípios da administração pública;
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IV – a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com

a participação de acionistas minoritários;

V – os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos

administradores.”.

Art. 46 – Ficam acrescentados ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado os seguintes arts. 130 a 138:

“Art. 130 – É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria, bem

como de pensão a seus dependentes, aos servidores públicos que, até a data de

publicação da Emenda à Constituição da República n° 41, de 19 de dezembro de

2003, tiverem cumprido todos os requisitos para a obtenção desses benefícios, com

base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1° – O servidor de que trata o “caput” deste arti go que opte por permanecer em

atividade tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que

conte, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de

contribuição, se homem, fará jus a abono de permanência equivalente ao valor de

sua contribuição previdenciária.

§ 2° – Os proventos da aposentadoria integral ou pr oporcional a ser concedida aos

servidores públicos referidos no “caput” deste artigo, bem como as pensões de seus

dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que

foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão desses

benefícios ou de acordo com a legislação vigente, por opção do servidor.

§ 3° – São mantidos todos os direitos e garantias a ssegurados nas disposições

constitucionais vigentes em 16 de dezembro de 1998, data de publicação da Emenda

à Constituição da República n° 20, aos servidores e  aos militares, inativos e

pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como aos que já tenham

cumprido, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o

disposto no § 1° do art. 24 da Constituição do Esta do.

Art. 131 – Observado o disposto no art. 135 deste Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria

voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 36, §§ 3° e 17, da

Constituição do Estado, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo
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das administrações públicas direta, autárquica e fundacional até 16 de dezembro de

1998, data de publicação da Emenda à Constituição da República n° 20, quando o

servidor preencher cumulativamente as seguintes condições:

I – tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,

se mulher;

II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do

tempo que, na data de publicação da Emenda à Constituição da República n° 20, de

1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea “a” deste inciso.

§ 1° – O servidor que cumprir as exigências para ap osentadoria na forma do “caput”

deste artigo terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano

antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 36, § 1°, III, “a”, e

§ 5° da Constituição do Estado, na seguinte proporç ão:

I – 3,5% (três vírgula cinco por cento), para aquele que tiver completado as

exigências para aposentadoria na forma do “caput” deste artigo até 31 de dezembro

de 2005;

II – 5% (cinco por cento), para aquele que tiver completado as exigências para

aposentadoria na forma do “caput” deste artigo depois de 31 de dezembro de 2005.

§ 2° – Aplica-se ao magistrado e ao membro do Minis tério Público e do Tribunal de

Contas o disposto neste artigo.

§ 3° – Na aplicação do disposto no § 2° deste artig o, o magistrado ou o membro do

Ministério Público ou do Tribunal de Contas, se homem, terão o tempo de serviço

exercido até 16 de dezembro de 1998, data de publicação da Emenda à Constituição

da República n° 20, contado com acréscimo de 17% (d ezessete por cento),

observado o disposto no § 1° deste artigo.

§ 4° – O professor servidor do Estado, incluídas su as autarquias e fundações, que,

até 16 de dezembro de 1998, data de publicação da Emenda à Constituição da

República n° 20, tenha ingressado regularmente em c argo efetivo de magistério e que

opte por aposentar-se na forma do disposto no “caput” deste artigo terá o tempo de
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serviço exercido até a publicação dessa emenda contado com acréscimo de 17%

(dezessete por cento), se homem, e de 20% (vinte por cento), se mulher, desde que

se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de

magistério, observado o disposto no § 1°.

§ 5° – O servidor de que trata este artigo que tenh a completado as exigências para

aposentadoria voluntária estabelecidas no “caput” deste artigo e que opte por

permanecer em atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor de

sua contribuição previdenciária.

§ 6° – Às aposentadorias concedidas de acordo com e ste artigo aplica-se o

disposto no art. 36, § 8°, da Constituição do Estad o.

Art. 132 – Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas

estabelecidas no art. 36 da Constituição do Estado ou pelas regras estabelecidas no

art. 131 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o servidor do Estado,

incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até

31 de dezembro de 2003, data de publicação da Emenda à Constituição da República

n° 41, poderá aposentar-se com proventos integrais,  que corresponderão à totalidade

da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na

forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição

contidas no § 5° do art. 36 da Constituição do Esta do, preencher, cumulativamente,

as seguintes condições:

I – sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se

mulher;

II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se

mulher;

III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público;

IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der

a aposentadoria.

Parágrafo único – Aplica-se aos proventos de aposentadorias concedidas em

conformidade com este artigo o disposto no art. 134 deste Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias.

Art. 133 – Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
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estabelecidas no art. 36 da Constituição do Estado ou pelas regras estabelecidas nos

arts. 131 e 132 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o servidor do

Estado, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço

público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,

desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se

mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de

carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 36, § 1°,

III, “a”, e § 5° da Constituição do Estado, de um a no de idade para cada ano de

contribuição que exceder a condição prevista no inciso I.

Parágrafo único – Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas

com base neste artigo o disposto no art. 134 deste Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, observando-se igual critério de revisão para as pensões

derivadas dos proventos de servidores falecidos que se tenham aposentado em

conformidade com este artigo.

Art. 134 – Observado o disposto no art. 24, § 1°, d a Constituição do Estado, os

proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargos de provimento efetivo

e as pensões já concedidas até 31 de dezembro de 2003, data de publicação da

Emenda à Constituição da República n° 41, bem como os proventos e pensões de

que tratam os arts. 130 e 132 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a

remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos

aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente

concedidos aos servidores em atividade, mesmo quando decorrentes da

transformação ou da reclassificação do cargo ou da função em que se deu a

aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da

lei.

Art. 135 – Observado o disposto no art. 36, § 10, da Constituição do Estado, o

tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria
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cumprido até a edição de lei que discipline a matéria será contado como tempo de

contribuição.

Art. 136 – A vedação prevista no inciso II do § 6o do art. 36 da Constituição do

Estado não se aplica aos membros de Poder e aos inativos, servidores e militares,

que, até 16 de dezembro de 1998, data de publicação da Emenda à Constituição da

República n° 20, tenham ingressado novamente no ser viço público por concurso

público de provas ou de provas e títulos e pelas demais formas previstas na

Constituição do Estado, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma

aposentadoria pelos regimes de previdência a que se referem o art. 36 da

Constituição do Estado e o art. 40 da Constituição da República, aplicando-se-lhes,

em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 do art. 36 da Constituição do

Estado.

Art. 137 – Os vencimentos, a remuneração, os subsídios, as vantagens e os

adicionais, bem como os proventos de aposentadoria, as pensões ou outras espécies

remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais

e de qualquer natureza, que estejam sendo recebidos pelos ocupantes de cargos,

empregos ou função pública da administrações públicas direta, autárquica e

fundacional e dos membros de quaisquer dos Poderes, do Ministério Público, do

Tribunal de Contas, bem como pelos detentores de mandato eletivo e pelos demais

agentes políticos, em desacordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos

aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito

adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.

Art. 138 – Enquanto não for editada a lei a que se refere o § 9° do art. 24 da

Constituição do Estado, não será computada, para efeito dos limites remuneratórios

de que trata o § 1° do mesmo artigo, nenhuma parcel a de caráter indenizatório, assim

definida pela legislação em vigor na data de publicação da Emenda à Constituição da

República n° 41, de 2003.”.

Art. 47 – Ficam revogados o art. 37, os incisos VII e VIII do art. 62, os §§ 1° a 5° do

art. 101, o inciso III do art. 104 e os arts. 282 e 287 da Constituição do Estado.

Art. 48 – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 955/2007
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Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a Política Pública Estadual de Prevenção e Combate à Dengue.

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

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposta em análise visa a instituir a Política Pública Estadual de Prevenção e

Combate à Dengue, com o objetivo de reduzir as ocorrências de óbito e as

internações decorrentes dessa doença. Para tanto, estabelece diretrizes como a

promoção de eventos nas escolas estaduais, incentivo à adoção de medidas de

prevenção à proliferação de mosquito transmissor da dengue e capacitação dos

profissionais de saúde do Estado para o diagnóstico da doença e o tratamento dos

pacientes. Além disso, o projeto prevê o apoio técnico do Estado aos Municípios,

quando verificada a necessidade, e a busca de parcerias entre o Estado, associações

e outras entidades, a fim de cumprir seu comando.

É patente a necessidade de medidas eficazes de combate à dengue. Desde a

reintrodução do mosquito “Aedes aegypti” no Brasil, na década de 1970, o País vem

sofrendo vários surtos recorrentes da doença. O índice de morbimortalidade da

dengue cresce a cada ano, e isso exige uma ação conjunta do Estado e da sociedade

para fins de sua prevenção e seu controle.

No 1º turno de tramitação da matéria, o projeto em comento foi aperfeiçoado, por

meio do Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão, de modo a apresentar

escopo mais abrangente e comandos mais objetivos, que facilitaram o seu

entendimento. As alterações propostas no substitutivo também enfatizam a principal

forma de combate à doença, ou seja, a eliminação de possíveis criadouros de

mosquito transmissor da dengue, invocando a responsabilidade de pessoas físicas ou

jurídicas, públicas ou privadas, cuja atividade resulte em acúmulo de material de

qualquer natureza. O Substitutivo nº 1 prevê, ainda, a realização de campanhas
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educativas por parte do Estado, penalidades para os casos de descumprimento da

norma e a criação de Comissões Permanentes de Combate a Focos de Mosquito

Transmissor da Dengue - as CPCDs - pelas pessoas jurídicas a que se refere.

Assim, diante da relevância das medidas contidas no projeto em análise e da

ausência de fato novo que enseje outras alterações, reiteramos o posicionamento

desta Comissão no 1º turno de tramitação da matéria, a favor da aprovação da

proposição na forma do vencido.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 955/2007, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo Valério, relator - Doutor Ronaldo.

PROJETO DE LEI Nº 955/2007

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre medidas de controle da proliferação de mosquitos transmissores da

dengue e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolva atividade

que resulte em acúmulo de material ou em outra condição propícia à proliferação de

mosquito transmissor da dengue adotará as medidas para seu controle estabelecidas

pelo órgão competente, sem prejuízo do disposto na Lei nº 13.317, de 24 de

setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Os imóveis onde se desenvolvam as ativida des mencionadas no art. 1º

serão classificados de acordo com o risco potencial de proliferação de mosquito

transmissor da dengue, nos termos de regulamento, a fim de orientar a sua

fiscalização por parte dos órgãos competentes.

Parágrafo único - Conforme a classificação de risco potencial de que trata o

“caput”deste artigo, fica a pessoa mencionada no art. 1º obrigada a realizar a

proteção adequada dos locais ou dos materiais que se encontrem no imóvel, evitando

sua exposição direta às intempéries, nos termos do regulamento.

Art. 3o - O Estado, em parceria com os Municípios, realizará campanha educativa
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dirigida aos responsáveis pelas atividades referidas no art. 1º, alertando sobre os

riscos de existência de criadouros de mosquito transmissor da dengue e as suas

diversas formas de proliferação.

Parágrafo único - A campanha educativa consistirá em visitas periódicas aos

imóveis a que se refere o art. 2º e na distribuição de material explicativo sobre os

procedimentos preventivos a serem adotados.

Art. 4º - Constituem infrações sanitárias, sem prejuízo daquelas previstas na Lei nº

13.317, de 1999, bem como das demais sanções civis, penais e administrativas

cabíveis:

I - descumprir as orientações e determinações sanitárias da autoridade do Sistema

Único de Saúde - SUS -, o que será considerado infração leve, sujeita à penalidade

de advertência ou multa;

II - permitir a exposição direta às intempéries de qualquer local ou material propício

à formação de focos de mosquito transmissor da dengue ou deixar de adotar medidas

de controle que visem a evitar a existência desses locais, o que será considerado

infração grave, sujeita a pena educativa e multa;

III - permitir a existência de focos de mosquito transmissor da dengue nos imóveis a

que se refere o art. 2º, o que será considerado infração gravíssima, sujeita a pena

educativa e multa, aplicando-se, ainda, se verificado risco iminente para a saúde

pública e as circunstâncias do fato o aconselharem, uma das seguintes penalidades:

a) interdição para cumprimento das recomendações sanitárias;

b) suspensão temporária da autorização de funcionamento, por trinta dias; ou

c) cassação da autorização de funcionamento.

Parágrafo único - Na apuração da infração sanitária serão adotados os

procedimentos estabelecidos nesta lei e os previstos na Lei nº 13.317, de 1999, sem

prejuízo de outras medidas procedimentais estabelecidas pela Vigilância em Saúde.

Art. 5º - As pessoas jurídicas a que se refere o art. 1º com sede no Estado com

mais de cinquenta trabalhadores ou área instalada igual ou superior a 500m²

(quinhentos metros quadrados) instituirão Comissão Permanente de Combate a

Focos de Mosquito Transmissor da Dengue - CPCD.

§ 1º - A CPCD tem como objetivos a prevenção e o combate a focos de mosquito
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transmissor da dengue nos imóveis da pessoa jurídica à qual se vincule, de acordo

com recomendações da autoridade sanitária competente.

§ 2º - A composição, as competências, as atribuições e o funcionamento da CPCD

serão estabelecidos no regulamento desta lei.

§ 3º - O descumprimento do disposto no “caput” deste artigo sujeita os

responsáveis às penalidades previstas na Lei nº 13.317, de 1999.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 978/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo a desenvolver ações de acompanhamento psicológico e social junto às

famílias e vítimas de acidentes naturais, calamidades e eventos de grande

proporção”.

Aprovada no 1° turno na forma original, retorna a m atéria a esta Comissão para

receber parecer de 2° turno, nos termos regimentais .

Fundamentação

A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de

acompanhamento psicossocial das famílias das vítimas de acidentes naturais,

calamidades e eventos de grande proporção.

Conforme salientado no 1° turno, o projeto em exame  encontra amparo na

Constituição do Estado, que dispõe, em seu art. 133, que a defesa civil é dever do

Estado e deve ser prestada por meio de atividades de socorro e assistência, em

casos de calamidade pública, sinistros e outros flagelos. Dispõe, ainda, em seu art.

193, que a assistência social será prestada pelo Estado a quem dela necessitar,

independentemente de contribuição.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, escopo desta Comissão, destacamos

que o projeto pretende apenas autorizar o desenvolvimento de ações por parte do

Poder Executivo, não acarretando, de forma direta, custos ao erário público.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do PL nº 978/2007, no 2º turno.
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Luiz

Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.122/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, a proposição em epígrafe altera o art. 7º da

Lei nº 16.513, de 21/12/2006.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna a proposição a esta

Comissão para receber parecer de 2º turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação

do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O objetivo da proposição em exame é alterar a legislação tributária do Estado, com

vistas a estender o benefício da não-incidência do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – aos adquirentes de

veículos usados portadores de deficiência físico-motora, ainda que não sejam

motoristas.

Com a modificação aprovada no 1º turno, a isenção passa a ser concedida na

aquisição de veículo automotor por portador de deficiência que atenda aos

pressupostos exigidos pela legislação federal para isenção do pagamento do Imposto

sobre Produtos Industrializados – IPI. Cabe lembrar que a Lei Federal nº 8.989, de

24/2/95, que dispõe sobre isenções do IPI, isenta do imposto não apenas os

portadores de deficiência que têm condições de dirigir veículos adaptados, mas

também aqueles que dependem de terceiros para se locomover, tais como os

deficientes visuais, mentais ou autistas.

Por fim, no intuito de promover alterações necessárias na legislação tributária,

apresentamos substitutivo ao projeto. O objetivo do substitutivo é conceder remissão

do crédito tributário, constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa, ainda que

ajuizada a sua cobrança, oriundo da apropriação do crédito do ICMS nas entradas

ocorridas até 11/7/2001, decorrente de operações interestaduais de bens e
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mercadorias, alcançadas por benefícios ou incentivos fiscais ou fiscais-financeiros,

concedidos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art.

155 da Constituição Federal, bem como suspender a exigibilidade dos créditos

tributários, formalizados ou não, relativos a fatos geradores ocorridos até 31/8/2010

com aeronaves, partes, peças, material de reposição, manutenção ou reparo de

aeronaves, equipamentos ou instrumentos de uso aeronáutico, máquinas ou

equipamentos para o ativo permanente, promovidos por empresas prestadoras de

transporte aéreo signatárias de protocolo de intenções com o Governo do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.122/2008, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o inciso XXV do art. 7º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado, e concede remissão e suspensão da

exigibilidade de créditos tributários que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso XXV do art. 7º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º – (...)

XXV – saída, em operação interna, de veículo automotor adquirido por portador de

deficiência nos termos fixados em convênio celebrado e ratificado pelos Estados, na

forma prevista na legislação federal;”.

Art. 2º – Fica remitido, na forma e nas condições previstas em regulamento, o

crédito tributário oriundo da apropriação do crédito do ICMS nas entradas ocorridas

até 11 de julho de 2001, decorrente de operações interestaduais de bens e

mercadorias, alcançadas por benefícios ou incentivos fiscais ou fiscais-financeiros,

concedidos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art.

155 da Constituição Federal, desde que o interessado tenha promovido o pagamento

ou solicitado o parcelamento, até 30 de novembro de 2010, do crédito tributário de

mesma natureza, já constituído, oriundo da apropriação do crédito do ICMS nas

entradas ocorridas de 12 de julho de 2001 a 31 de julho de 2010;
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§ 1º – A remissão de que trata o “caput” alcança o crédito tributário constituído ou

não, inscrito ou não em dívida ativa, ainda que ajuizada a sua cobrança.

§ 2º – A remissão e a obrigatoriedade de pagamento ou parcelamento previstas

neste artigo não alcançam o crédito tributário extinto por decadência ou prescrição.

Art. 3º – O disposto no art. 2º não autoriza a devolução, a restituição ou a

compensação de importâncias já recolhidas e está condicionado:

I – à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos à execução fiscal, com

renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, e à

desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito

administrativo;

II – ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, quando devidos.

Art. 4º – Fica suspensa a exigibilidade dos créditos tributários, formalizados ou não,

relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 2010 referentes a

operações com aeronaves, partes, peças, material de reposição, manutenção ou

reparo de aeronaves, equipamentos ou instrumentos de uso aeronáutico, máquinas

ou equipamentos para o ativo permanente, realizadas por empresas prestadoras de

transporte aéreo signatárias de protocolo firmado com o Estado.

Parágrafo único – O disposto no “caput” deste artigo:

I – aplica-se ao não cumprimento de obrigações principais ou acessórias relativas

ao tratamento tributário previsto no protocolo de que trata o “caput”;

II – não autoriza a devolução, restituição ou compensação de importâncias já

recolhidas.

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

Art. 6º – Fica revogada a Lei nº 15.757, de 4 de outubro de 2005.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrade, relator - Antônio Júlio - Luiz

Humberto Carneiro.

PROJETO DE LEI Nº 2.122/2008

(Redação do Vencido)

Altera o inciso XXV do art. 7º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso XXV do art. 7º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º – (...)

XXV – saída, em operação interna, de veículo automotor adquirido por portador de

deficiência que atenda os pressupostos exigidos pela legislação federal para isenção

do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.”.

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

Art. 3º – Fica revogada a Lei nº 15.757, de 4 de outubro de 2005.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.311/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe altera dispositivos

da Lei no 15.025, de 19/1/2004, que dispõe sobre consignação em folha de

pagamento de servidor público ativo, inativo e pensionista do Estado e dá outras

providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

No decorrer da tramitação do projeto, foi apresentado pelo Deputado Sebastião

Costa o Projeto de Lei nº 5.015/2010, publicado no “Diário do Legislativo” de

20/11/2010, o qual “dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor

público ativo, inativo e pensionista do Estado e dá outras providências”. Por tratar de

matéria semelhante, o referido projeto foi anexado ao Projeto de Lei nº 2.311/2008.

Ao analisar a matéria, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

manifestou-se favorável à aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que

apresentou.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 2 desta Comissão.

Retorna, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer para 2º turno, nos

termos do art. 189 do Regimento Interno.
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Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise trata de estabelecer regras sobre a consignação em folha

de pagamento de servidor público ativo, inativo ou pensionista do Estado.

A consignação em folha de pagamento de servidor público é o desconto efetuado

na respectiva folha por imposição legal ou mandado judicial – consignação

compulsória – ou por sua expressa autorização – consignação facultativa.

Como já destacado no 1º turno, o projeto cuida de matéria de extrema relevância

para a vida do servidor público estadual, já que a consignação em folha de

pagamento confere ao servidor público ativo e inativo o acesso ao crédito em

condições mais favoráveis, especialmente no que concerne às taxas de juros e às

exigências das instituições financeiras para a concessão desses empréstimos.

Atualmente a matéria está tratada na Lei nº 15.025, de 2004, mas a proporção que

ganhou a utilização desse tipo de crédito fez surgir a necessidade de uma nova

reflexão sobre a matéria e de redefinição de normas para amparar a realização

dessas operações, de forma a garantir o equilíbrio entre as partes envolvidas nesse

contrato.

Manifestamos, assim, o nosso apoio à aprovação da matéria, mas vislumbramos a

necessidade de aprimoramento do vencido, motivo pelo qual apresentamos o

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno.

O substitutivo apresentado revoga a legislação vigente e propõe um texto mais

adequado à realidade atual. Os dispositivos da Lei nº 15.025, de 2004, que

entendemos não devem ser revogados, por serem necessários ao ordenamento

jurídico que disciplina as consignações em folha de pagamento dos servidores

públicos, foram mantidos. Entre eles, podemos citar o texto do art. 6º da referida lei,

que dispõe sobre os casos de cancelamento das consignações facultativas, e do art.

7º, que disciplina o descredenciamento das instituições consignatárias que

descumprirem as exigências da lei. Elucidamos, ainda, que mantivemos algumas

instituições, como, por exemplo, sociedades seguradoras, entre aquelas que podem

ser credenciadas pela administração para proceder ao desconto facultativo em folha.

Destacamos, por fim, que o vencido em 1º turno tratava somente das consignações
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em folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo, o que, no nosso

entendimento, requer alteração, uma vez que a legislação vigente cuida das

consignações para todos os servidores públicos do Estado.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.311/2008

na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor público ativo e

inativo e de pensionista do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e

militares, ativos e inativos e dos pensionistas da administração direta, autárquica e

fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas

serão reguladas por esta lei.

Art. 2º - Considera-se consignação em folha de pagamento os descontos efetuados

na remuneração, provento ou pensão do servidor público ativo e inativo e dos

pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes e órgãos

do Estado, tendo por objeto o adimplemento de obrigações de sua titularidade

assumidas junto às entidades enumeradas nesta lei.

Art. 3º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

I - consignante o órgão ou a entidade da administração direta, autárquica e

fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas

que proceda a descontos relativos às consignações compulsórias e facultativas na

remuneração do servidor público ativo, aposentado ou pensionista integrante dos

Poderes do Estado, em favor do consignatário;

II - consignatário o beneficiário dos créditos resultantes de consignação compulsória

e facultativa;

III - consignação compulsória o desconto incidente sobre remuneração, provento ou

pensão do servidor ativo e inativo e do pensionista, procedido por força de lei ou de

mandado judicial;

IV - consignação facultativa o desconto incidente sobre remuneração, provento ou
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pensão do servidor ativo e inativo e do pensionista, mediante prévia e expressa

autorização deste e da entidade consignante.

Art. 4º - São consideradas consignações compulsórias para fins do disposto nesta

lei:

I - contribuição para o Plano de Seguridade Social;

II - contribuição para regime de Previdência Social;

III - pensão alimentícia judicial;

IV - tributos incidentes sobre rendimentos do trabalho assalariado;

V - reposição e indenização de valores ao erário;

VI - custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela administração direta,

autárquica e fundacional;

VII - cumprimento de decisão judicial ou administrativa;

VIII - mensalidade ou contribuição em favor de entidades sindicais, nos termos da

lei;

IX - outros descontos compulsórios instituídos por lei.

Art. 5º - São consideradas consignações facultativas para fins do disposto nesta lei:

I - mensalidade instituída para o custeio de entidade de classe, associação, clube

de servidores e sindicato;

II - mensalidade em favor de cooperativa instituída de acordo a Lei Federal nº

5.764, de 16 de dezembro de 1971;

III - contribuição para entidade aberta ou fechada de previdência complementar que

opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e previdência

complementar, bem como para seguradora que opere com planos de seguro de vida

e renda mensal;

IV - amortização de empréstimo ou financiamento, concedido por instituição

financeira pública ou privada, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil,

mesmo mediante cartão de crédito, observado o disposto no inciso IV do art. 6º desta

lei;

V - pensão alimentícia de caráter voluntário, consignada em favor de dependente

que conste dos registros funcionais do servidor ativo e inativo ou de pensionista;

VI - prestação relativa ao financiamento de imóvel adquirido de entidade
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financiadora de imóveis residenciais;

VII - prêmio de seguro de vida de servidor coberto por entidade fechada ou aberta

de previdência privada ou por seguradora que opere com planos de pecúlio, saúde,

seguro de vida, renda mensal e previdência complementar.

Art. 6º - Somente serão admitidas como entidades consignatárias para fins de

consignação facultativa;

I - entidade de classe, associação e clube representativos de servidores;

II - partido político;

III - cooperativa instituída nos termos da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro

de 1971;

IV - instituição financeira pública ou privada;

V - instituição financiadora de aquisição de imóvel residencial integrante do Sistema

Financeiro Habitacional - SFH;

VI - entidade de previdência pública ou privada;

VII - sociedade seguradora, com funcionamento autorizado pela Superintendência

de Seguros Privados – Susep –, do Ministério da Fazenda;

VIII - entidade de previdência complementar, observados os critérios estabelecidos

na legislação federal;

Art. 7º - O credenciamento do consignatário se fará mediante prévio preenchimento

de formulário próprio, conforme modelo definido em regulamento de cada um dos

Poderes ou órgãos previstos no art. 1º desta lei, que será acompanhado de cópia

autenticada dos seguintes documentos:

I - relação dos produtos e serviços oferecidos e as condições a serem observadas;

II - atos constitutivos e alterações posteriores, devidamente autenticados;

III - certificado de registro na organização estadual de cooperativas e autorização

do Banco Central do Brasil, publicada no órgão oficial de imprensa, quando se tratar

de mensalidade em favor de cooperativa constituída de acordo com a Lei Federal nº

5.764, de 1971;

IV - autorização do Banco Central do Brasil para operar na carteira de crédito

imobiliário;

V - autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil, quando
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se tratar de instituição financeira;

VI - ata da última eleição e posse da diretoria vigente.

Art. 8º - O credenciamento de consignatário será deferido pelo órgão responsável

de cada um dos Poderes e órgãos do Estado previstos no art. 1º desta lei, depois de

atestada a regularidade da documentação e do cumprimento dos requisitos

necessários, nos termos desta lei.

Art. 9º - O pedido de consignação facultativa será feito mediante fomulário próprio,

de acordo com o modelo a ser instituído em regulamento.

Art. 10 - Para fins do processamento de consignação facultativa, o consignatário

deverá enviar ao órgão competente os dados relativos aos descontos.

§ 1º - A remessa dos dados fora dos prazos definidos pelo órgão responsável para

esse fim implicará recusa ou exclusão das respectivas consignações da folha de

pagamento do mês de competência.

§ 2º - A instituição consignatária disponibilizará ao beneficiário que solicitar a

quitação antecipada de seu débito, no prazo máximo de cinco dias úteis contados do

recebimento da solicitação, o boleto para pagamento, contendo o valor total

antecipado do débito, o valor do desconto e o valor líquido a pagar, além da planilha

demonstrativa do cálculo do saldo devedor.

Art. 11 - Não será admitida consignação em folha de pagamento de desconto

inferior a R$10,00 (dez reais).

Art. 12 - A soma das consignações compulsórias com as facultativas de cada

servidor não poderá exceder, mensalmente, a 70% (setenta por cento) da

remuneração bruta, assim considerada a totalidade dos pagamentos que

ordinariamente lhe são feitos, excluindo-se os de caráter extraordinário ou eventual, e

os descontos facultativos, que não poderão exceder a 40% (quarenta por cento) da

remuneração líquida.

§ 1º - Da margem para as consignações facultativas a que se refere o “caput” deste

artigo, será reservado exclusivamente o limite de 10% (dez por cento) para desconto

a favor de operações de empréstimos ou financiamentos realizadas por intermédio de

cartão de crédito.

§ 2º - Entende-se como remuneração líquida a remuneração fixa dos servidores
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ativos e inativos e dos pensionistas, excluídas todas as vantagens de caráter

temporário ou eventual, deduzida de todos os descontos legais.

§ 3º - Para fins do disposto nesta lei, as consignações incidirão também nos meses

em que o servidor estiver em gozo de férias.

Art. 13 - As consignações compulsórias terão prioridade sobre as consignações

facultativas.

Art. 14 - A consignação em folha de pagamento não implica corresponsabilidade

dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional por

obrigação de natureza pecuniária assumida pelo servidor ativo e inativo ou pelo

pensionista junto ao consignatário.

Art. 15 - A qualquer momento poderá o Estado descredenciar ou suspender o

credenciamento de entidade consignatária que não comprovar o atendimento das

exigências desta lei ou que comprovadamente praticar ato lesivo ao consignado, nos

termos da legislação em vigor, observados o contraditório, a ampla defesa e o

regulamento de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado.

§ 1º - O ato de descredenciamento ou suspensão será publicado no órgão oficial de

imprensa do Estado e comunicado aos servidores e pensionistas.

§ 2º - Somente dois anos após o descredenciamento previsto no “caput” deste

artigo poderá o consignatário solicitar novo credenciamento.

§ 3º - O processo de descredenciamento poderá ser instaurado de ofício ou a

pedido do interessado, observado, no que couber, o disposto na Lei nº 14.184, de 31

de janeiro de 2002.

Art. 16 - A divulgação de dados relativos a servidor ou pensionista, inclusive quanto

ao limite dos valores de margem e saldo consignável, somente poderá ser realizada

mediante sua autorização expressa.

§ 1º - A utilização ou a divulgação irregular de dados relativos a servidor ou

pensionista implicará responsabilização do agente que a tenha realizado ou

permitido, ou que tenha deixado de tomar as providências legais para sua suspensão

ou impedimento.

§ 2º - Apurada a responsabilidade de agente público e havendo providência a ser

tomada fora do âmbito do Poder ao qual estiver ele vinculado, será dada ciência dos
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fatos aos órgãos competentes, para as medidas cabíveis.

Art. 17 - A consignação facultativa pode ser cancelada:

I - por força de lei;

II - por ordem judicial;

III - por vício insanável no processo de consignação;

IV - quando ocorrer ação danosa aos interesses do consignado, praticada por

consignatário ou terceiro que com ele contrate;

V - por interesse da entidade consignatária, expresso por meio de solicitação

formal;

VI - a pedido formal do consignado;

VII - pela administração pública, a qualquer tempo, quando comprovar que a

entidade consignatária não atende às exigências legais.

§ 1º - O pedido de cancelamento de consignação, por parte do consignado, implica

interrupção do desconto na folha de pagamento do mês em que for formalizado ou na

folha do mês subseqüente, caso a do mês do pedido já tenha sido processada.

§ 2º - As consignações facultativas relativas a empréstimo ou a venda de produtos

somente poderão ser canceladas pelo servidor ou pensionista com a aquiescência do

consignatário, mediante pedido formal, e as demais, mediante comunicação prévia ao

consignatário.

§ 3º - A consignação de mensalidade em favor de entidade sindical somente poderá

ser cancelada após a comprovação de desligamento do servidor do sindicato.

§ 4º - A consignação relativa à amortização de empréstimo ou financiamento,

mesmo efetuado mediante cartão de crédito, somente poderá ser cancelada após a

liquidação do saldo devedor do contrato e à vista de prévia e expressa anuência do

consignante.

Art. 18 - Na hipótese de se verificar insuficiência ou inexistência de saldo disponível

para a realização de descontos facultativos regularmente autorizados, a ordem de

prioridade para o atendimento aos consignatários terá como critério a antiguidade do

desconto na folha de pagamento.

Art. 19 - Na hipótese de a consignação referente à amortização de empréstimos e

financiamentos não poder ser integralmente efetivada por falta de margem
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consignável, utilizar-se-á o saldo então disponível, e os valores que eventualmente

sobejarem incorporar-se-ão ao saldo devedor da operação, incidindo sobre eles os

encargos contratuais pactuados.

Parágrafo único - Os valores a que se refere o “caput” serão descontados por

ocasião do vencimento da operação de crédito, com a prorrogação do prazo das

prestações.

Art. 20 - As despesas para a cobertura do custo de processamento de dados, no

caso de consignação para amortização de empréstimos ou financiamentos, mesmo

habitacionais, correrão por conta do consignatário, cuja retenção será processada em

1% (um por cento) do valor total da consignação.

Art. 21 - Os Poderes do Estado, o Ministério Público e o Tribunal de Contas

expedirão as normas necessárias à execução das disposições contidas neste lei.

Art. 22 - Fica revogada a Lei nº 15.025, de 19 de janeiro de 2004.

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 2.311/2008

( Redação do Vencido)

Dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor público ativo, inativo

e pensionista do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e

militares, aposentados e pensionistas da administração direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo do Estado serão reguladas por esta lei.

Art. 2º - Consideram-se consignação em folha de pagamento os descontos

efetuados na remuneração, provento ou pensão do servidor público, aposentado ou

pensionista da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do

Estado, tendo por objeto o adimplemento de obrigações de sua titularidade

assumidas perante as entidades enumeradas nesta lei.

Art. 3º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

I - consignante: órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional
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que proceda a descontos relativos às consignações compulsórias e facultativas na

ficha financeira do servidor, aposentado ou pensionista integrante dos Poderes do

Estado, em favor do consignatário;

II - consignatário: beneficiário dos créditos resultantes das consignações

compulsória e facultativa;

III - consignação compulsória: desconto incidente sobre a remuneração, provento

ou pensão do servidor, aposentado ou pensionista, realizado por força de lei ou de

mandato judicial;

IV - consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração, provento ou

pensão do servidor ativo, aposentado ou pensionista mediante prévia e expressa

autorização deste e da entidade consignante.

Art. 4º - São consideradas consignações compulsórias para fins do disposto nesta

lei:

I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público;

II - contribuição para a Previdência Social;

III - pensão alimentícia judicial;

IV - tributos incidentes sobre rendimentos do trabalho assalariado;

V - reposição e indenização de valores ao erário;

VI - custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela administração direta,

autárquica e fundacional;

VII - cumprimento de decisão judicial ou administrativa;

VIII - mensalidade ou contribuição em favor de entidades sindicais, nos termos da

lei;

IX - outros descontos compulsórios instituídos por lei.

Art. 5º - São consideradas consignações facultativas para fins do disposto nesta lei:

I - mensalidade instituída para o custeio de entidades de classe, associações,

clubes de servidores e sindicatos;

II - mensalidade em favor de cooperativa instituída de acordo a Lei nº 5.764, de 16

de dezembro de 1971;

III - contribuição para entidade aberta ou fechada de previdência complementar que

opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e previdência
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complementar, bem como para seguradora que opere com planos de seguro de vida

e renda mensal;

IV - amortização de empréstimos ou financiamentos, mesmo mediante cartão de

crédito, concedidos por instituições financeiras públicas ou privadas, autorizadas a

funcionar pelo Banco Central do Brasil, observado o disposto no inciso IV do art. 6º

desta lei;

V - pensão alimentícia de caráter voluntário, consignada em favor de dependente

que conste dos registros funcionais do servidor, aposentado ou pensionista;

VI - prestação relativa ao financiamento de imóvel adquirido de entidade

financiadora de imóveis residenciais;

VII - prêmio de seguro de vida de servidor coberto por entidade fechada ou aberta

de previdência privada que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida,

renda mensal e previdência complementar, bem como por seguradora que opere com

planos de seguro de vida e renda mensal.

Art. 6º - Somente serão admitidas como entidades consignatárias para fins de

consignação facultativa;

I - entidade de classe, associação e clube representativos de servidores;

II - partido político;

III - cooperativa instituída nos termos da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

IV - instituição financeira pública ou privada;

V - instituição financiadora de aquisição de imóvel residencial integrante do Sistema

Financeiro Habitacional - SFH.

Art. 7º - O credenciamento do consignatário se fará mediante prévio preenchimento

de formulário próprio, cujo modelo será definido em regulamento, que será

acompanhado de cópia autenticada dos seguintes documentos:

I - relação dos produtos e serviços oferecidos e as condições a serem observadas;

II - atos constitutivos e alterações posteriores, devidamente autenticados;

III - certificado de registro na organização estadual de cooperativas e autorização

do Banco Central do Brasil, publicada no diário oficial, quando se tratar de

mensalidade em favor de cooperativa constituída de acordo com a Lei nº 5.764, de

1971;
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IV - autorização do Banco Central do Brasil para operar na carteira de crédito

imobiliário;

V - autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil, quando

se tratar de instituição financeira;

VI - ata da última eleição e posse da diretoria vigente.

Art. 8º - O credenciamento de consignatário será deferido pela Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão, depois de atestada a regularidade da documentação e o

atendimento dos requisitos necessários, nos termos desta lei.

Art. 9º - O pedido de consignação facultativa será feito mediante fomulário próprio,

de acordo com o modelo a ser instituído através de regulamento.

Art. 10 - Para fins de processamento de consignações facultativas, o consignatário

deverá enviar ao órgão da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão, ou

correlato, em meio magnético, os dados relativos aos descontos.

Parágrafo único - A remessa dos dados fora dos prazos definidos pelo órgão

responsável para esse fim implicará recusa ou exclusão das respectivas

consignações na folha de pagamento do mês de competência.

Art. 11 - Não será admitida consignação em folha de pagamento inferior a R$10,00

(dez reais).

Art. 12 - A soma das consignações compulsórias com as facultativas de cada

servidor não excederá, mensalmente, a 70% (setenta por cento) da remuneração

bruta, assim considerada a totalidade dos pagamentos que ordinariamente lhe são

feitos, excluindo-se os de caráter extraordinário ou eventual, e os descontos

facultativos não poderão exceder a 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida.

§ 1º - Como margem para as consignações facultativas, descritas no “caput” do art.

12, será reservado exclusivamente o limite de 10% (dez por cento) para desconto a

favor de operações de empréstimos ou financiamentos realizadas por intermédio de

cartão de crédito.

§ 2º - Entende-se como remuneração líquida a remuneração fixa dos servidores

ativos, aposentados e pensionistas, excluídas todas as vantagens de caráter

temporário ou eventual, deduzidos todos os descontos legais.

§ 3º - Para os fins do disposto nesta lei, as consignações incidirão também nos
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meses em que o servidor estiver em gozo de férias.

Art. 13 - As consignações compulsórias têm prioridade sobre as consignações

facultativas.

Art. 14 - A consignação em folha de pagamento não implica corresponsabilidade

dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional por

obrigações de natureza pecuniária assumidas pelo servidor, aposentado ou

pensionista junto ao consignatário.

Art. 15 - As consignações facultativas poderão ser canceladas nas seguintes

hipóteses:

I - por interesse do consignatário, expresso por meio de solicitação formal;

II - a pedido formal do servidor, aposentado ou pensionista.

Parágrafo único - O pedido de cancelamento da consignação será atendido com a

interrupção do desconto na folha de pagamento do mês em que for formalizado ou na

folha do mês subsequente, caso a anterior já tenha sido processada, observando-se,

ainda, as seguintes disposições:

I - a consignação de mensalidade em favor de entidade sindical somente poderá ser

cancelada após a comprovação de desligamento do servidor do sindicato;

II - a consignação relativa à amortização de empréstimos ou financiamentos,

mesmo se realizada mediante cartão de crédito, somente poderá ser cancelada após

a liquidação do saldo devedor do contrato e à vista de prévia e expressa anuência do

consignante.

Art. 16 - Na hipótese de se verificar insuficiência ou inexistência de saldo disponível

para a realização de descontos facultativos regularmente autorizados, a ordem de

prioridade para o atendimento aos consignatários terá como critério a antiguidade do

desconto na folha de pagamento.

Art. 17 - Na hipótese de a consignação referente à amortização de empréstimos e

financiamentos não poder ser integralmente efetivada por falta de margem

consignável, utilizar-se-á o saldo então disponível, e os valores que eventualmente

sobejarem incorporar-se-ão ao saldo devedor da operação, incidindo sobre eles os

encargos contratuais pactuados e sendo os referidos valores descontados por

ocasião do vencimento da operação de crédito, com a prorrogação do prazo das



____________________________________________________________________________
1852

prestações.

Art. 18 - As despesas para cobertura do custo de processamento de dados no caso

de consignação para amortização de empréstimos ou financiamentos, mesmo

habitacionais, correrão por conta do consignatário retenção e a dos valores relativos a

essas despesas será processada em 1% (um por cento) do valor total da

consignação.

Art. 19 - Poderá o Poder Executivo, caso seja indispensável, expedir as normas

necessárias à execução das disposições contidas neste lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21 - Revogam-se as disposições contidas na Lei nº 15.025, de 19 de janeiro de

2004.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.344/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado João Leite e outros, o projeto de lei em epígrafe tem por

objeto alterar dispositivo da Lei n° 6.763, de 26/1 2/75, que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A proposição foi aprovada no 1º turno, cabendo agora a esta Comissão emitir

parecer de 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende acrescentar o inciso VI ao § 2º do art. 114 da

Lei n° 6.763, que consolida a legislação tributária  do Estado, com vistas a tornar as

edificações utilizadas pelos templos de qualquer culto isentas da Taxa de Segurança

Pública, instituída em decorrência de utilização potencial do Serviço de Extinção de

Incêndio - comumente conhecida por Taxa de Incêndio.

Em sua justificação, os autores do projeto argumentam que a Constituição Federal,

por força do disposto no art. 150, proibiu a cobrança de impostos dos templos de

qualquer culto, e entendem que a norma deve estender-se às taxas em geral, como

forma de preservar o princípio instituído na Carta Magna, o qual procura assegurar a

liberdade de crença e a proteção dos locais de culto.

Observe-se que, de acordo com o inciso II do citado § 2º, a exigência relativa à
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contraprestação pela disponibilidade dos serviços do Corpo de Bombeiros Militar não

se aplica a edificação utilizada por entidade de assistência social sem fins lucrativos e

reconhecida pelo poder público e, por isso mesmo, por uma questão de isonomia de

tratamento, a isenção da taxa deve ser estendida aos templos.

No que concerne ao exame de possível repercussão financeira da proposição,

objeto desta Comissão, devemos ressaltar que o art. 14 da Lei Complementar nº 101,

de 2000 - também denominada Lei de Responsabilidade Fiscal - preconiza que a

concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita

deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no

primeiro exercício de sua vigência e nos dois subsequentes. Além disso, deve

atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, e estar

acompanhada de medidas de compensação ou da demonstração de que a renúncia

de receita foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não

afetará as metas de resultado fiscais previstas no anexo da LDO.

Ora, embora no caso inexista estudo ou mesmo a contrapartida necessária para a

compensação da perda de receita decorrente da implementação da norma ora

proposta, devemos considerar que o impacto financeiro certamente será insignificante

frente ao montante arrecadado pelo Estado. Além disso, este relator salienta o

entendimento de que é plenamente justa a pretensão de se conceder tratamento

tributário isonômico às entidades religiosas, no que concerne à isenção de Taxa de

Incêndio de seus edifícios utilizados para o culto dos fiéis.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei n°

2.344/2008.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Luiz Humberto Carneiro - Lafayette

de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.126/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o Projeto de Lei nº 3.126/2009 tem
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como finalidade autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica

ao Município de Tiros.

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. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.126/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Tiros o imóvel constituído pela área de 14.400m²,

situado na Av. Antônio Carlos, lotes nºs 1.506 a 1.521, do quarteirão 109, nesse

Município.

Atendendo ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel destina-se

à construção de moradias populares. No mesmo sentido, o art. 2º dispõe que ele

reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

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 a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que a proposição em análise encontra-se de acordo com os preceitos

legais que tratam sobre a alienação de bens públicos, 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 3.126/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.
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Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Luiz Humberto Carneiro -

Adalclever Lopes.

PROJETO DE LEI Nº 3.126/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tiros 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 Tiros o imóvel

constituído pela área de 14.400m² (quatorze mil e quatrocentos metros quadrados),

situado na Av. Antônio Carlos, lotes nºs 1.506 a 1.521, do quarteirão 109, nesse

Município, registrado sob o nº 3.232, a fls. 232 do Livro 2-G, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Tiros.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de moradias populares.

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

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

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

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.540/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de Belo

Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda no 1 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.

Em atendimento ao disposto no § 1o desse dispositivo, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.540/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa fazer reverter ao Município de Belo Horizonte um
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imóvel com área de 36.082,50m², situado nesse Município.

A autorização legislativa para a alienação de imóveis do Estado decorre de

exigência contidas no art. 18 da Constituição do Estado, no art. 17 da Lei Federal nº

8.666, de 1993, e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos legais que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar

despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.540/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de Andrada -

Adalclever Lopes.

PROJETO DE LEI Nº 3.540/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Belo

Horizonte o imóvel com área de 36.082,50m2 (trinta e seis mil e oitenta e dois vírgula

cinquenta metros quadrados), situado nesse Município, registrado sob o nº 9.292, no

Livro 2 do Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo

Horizonte.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.814/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, o projeto de

lei em epígrafe altera a Lei nº 11.404, de 25/1/94, que contém normas de execução

penal.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 e 2,
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retorna agora a matéria a esta Comissão para receber parecer de 2° turno, nos

termos do art. 102, XV, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva alterar a Lei nº 11.404, de 25/1/94, que contém

normas de execução penal, tendo por base propostas de aperfeiçoamento da

execução penal em Minas Gerais consolidadas pela Comissão Especial da Execução

das Penas no Estado, que funcionou nesta Casa em 2009.

O projeto, além de adaptar dispositivos da Lei nº 11.404 à legislação federal em

vigor, inova ao determinar o uso da tecnologia da informação na gestão prisional, com

o auxílio de programas eletrônicos de computador. Espera-se, sobretudo, que o

aprimoramento do controle da execução penal reduza problemas de gestão

apontados pela Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, tais como a

demora na liberação de presos que já cumpriram sua pena.

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Minas

Gerais, ao realizarem mutirão carcerário no Estado, confirmaram algumas das

questões apontadas pelo relatório da aludida Comissão Especial. A mobilização feita

entre agosto e outubro deste ano analisou 32.971 processos da população carcerária

de Minas Gerais. Foram libertados 3.170 presos, o que equivale, aproximadamente, à

capacidade de acautelamento de 10 dos novos presídios que o Estado está

construindo para abrigar a população prisional mineira. Um dos problemas indicados

pelo mutirão foi a demora em liberar presos que já tiveram sua saída formalizada em

alvará de soltura.

Espera-se ainda que monitoramento eletrônico de condenados traga vários

benefícios, com destaque para a oportunidade que será dada ao condenado de ser

reinserido no convívio social. Além de aumentar as chances de ressocialização, o

monitoramento eletrônico pode ajudar a inibir a reincidência criminal, pois esta, caso

ocorra, representa para o condenado o seu reconfinamento no sistema prisional.

A proposição, na forma como foi aprovada no 1º turno, estabelece, na redação

proposta para os arts. 156-A e 156-D, a serem acrescentados à Lei nº 11.404, os

critérios e requisitos que o Juiz adotará tanto na instituição quanto na revogação do
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monitoramento eletrônico. De acordo com esses dispositivos, o Juiz poderá

determinar o monitoramento eletrônico nos seguintes casos: na aplicação de pena

restritiva de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou

concessão de progressão para tais regimes; na autorização de saída temporária no

regime semiaberto; na aplicação de pena restritiva de direitos que estabeleça

limitação de horários ou de frequência a determinados lugares; na prisão domiciliar e

na concessão de livramento condicional ou de suspensão condicional da pena.

Importa notar que, com essa redação, a proposição estabelece em nível estadual

possibilidades mais amplas de instituição do monitoramento eletrônico do que as

previstas na legislação federal sobre a matéria. Isso porque o Presidente da

República vetou os dispositivos da proposição que originou a Lei Federal nº 12.258,

de 2010, que permitiam o monitoramento eletrônico de condenados em regime

aberto, no livramento condicional, para a fiscalização das decisões judiciais, na

suspensão condicional da pena ou mesmo nas penas restritivas de direitos. É o que

se observa no art. 146-B da aludida lei federal:

“Art. 146-B – O Juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica

quando:

I – (VETADO);

II – autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

III – (VETADO);

IV – determinar a prisão domiciliar;

V – (VETADO).

Parágrafo único – (VETADO)."

Portanto, a Lei nº 12.258 estabeleceu, em nível federal, como situações possíveis

de monitoramento eletrônico: a) a saída temporária no regime semiaberto, e b) no

caso de prisão domiciliar. Todas as demais foram vetadas.

Em função desses vetos, entendemos que o projeto de lei em análise deve ser

alterado de maneira a torná-lo sintonizado com a legislação federal. Assim, propomos

as Emendas nºs 1 e 2 ao vencido, apresentadas ao final deste parecer. A Emenda nº

1 estabelece que o Juiz poderá determinar o monitoramento eletrônico, por ato

motivado, nos casos de autorização de saída temporária no regime semiaberto e de
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prisão domiciliar, e quando julgar necessário. Já a Emenda nº 2 prevê que o

monitoramento eletrônico poderá ser revogado pelo Juiz competente, em ato

motivado, quando o sentenciado descumprir os deveres a que estiver sujeito durante

a sua vigência ou quando se tornar desnecessário e inadequado, a critério do Juiz.

Com esses critérios, menos taxativos e mais genéricos, viabiliza-se que a análise dos

fatos concretos pelo magistrado prepondere na introdução do monitoramento

eletrônico.

Logo, com as emendas que apresentamos, faculta-se ao Juiz a determinação do

monitoramento eletrônico. Como bem observa Rogério Greco, “o julgador, quando de

sua decisão, deverá analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o

monitoramento será suficiente para que a pena possa cumprir com suas funções

repressivas e preventivas. Assim, os antecedentes penais, a conduta social, a

personalidade do agente, a gravidade da infração, etc. deverão ser levados em

consideração para efeitos de concessão da possibilidade de cumprimento de pena

extramuros, via monitoramento eletrônico” (disponível no endereço:

www.rogeriogreco.com.br/?p=1397).

Por último, sugerimos a Emenda nº 3, que altera a redação do art. 14 do vencido,

estabelecendo como início da vigência da lei a data de sua publicação. O vencido no

1º turno define como data de início da vigência da lei o dia 1º/1/2011, o que não é

razoável, tendo em vista que a proposição em análise ainda tramita nesta Casa até a

presente data.

Destacamos que as várias medidas propostas no projeto de lei em análise, em seu

conjunto, dão prosseguimento à atenção especial que este Poder Legislativo sempre

dirigiu ao sistema prisional, sublinhando a contribuição deste parlamento para a

melhoria da qualidade de vida e da segurança de todos os mineiros.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.814/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 3, que

apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 156-A da Lei nº 11.404, de 1994, a que se refere o art. 11 do vencido
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no 1º turno, a seguinte redação:

“Art. 156-A – O Juiz poderá determinar o monitoramento eletrônico, por ato

motivado, nos casos de autorização de saída temporária no regime semiaberto e de

prisão domiciliar, e quando julgar necessário.

Parágrafo único – O usuário do monitoramento eletrônico que estiver cumprindo

pena em regime aberto, quando determinar o Juiz da execução, deverá recolher-se

ao local estabelecido na decisão durante o período noturno e nos dias de folga.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 156-D da Lei nº 11.404, de 1994, a que se refere o art. 11 do vencido

no 1º turno, a seguinte redação:

“Art. 156-D – O monitoramento eletrônico poderá ser revogado pelo Juiz

competente, em ato motivado, quando o sentenciado descumprir os deveres a que

estiver sujeito durante a sua vigência, ou quando se tornar desnecessário e

inadequado, a critério do Juiz.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 14 do vencido no 1º turno a seguinte redação:

“Art. 14 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Maria Tereza Lara - Tenente

Lúcio.

PROJETO DE LEI Nº 3.814/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução

penal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, fica acrescido do

seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a vigor ar como § 1°:

“Art. 2º – (...)

§ 2° – O controle da execução penal será realizado com o auxílio de programas

eletrônicos de computador.”.

Art. 2° – O “caput” do art. 21 da Lei n° 11.404, de  1994, passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art. 21 – Compete à Comissão Técnica de Classificação opinar sobre a progressão

ou a regressão do regime de cumprimento da pena, a remição da pena, o

monitoramento eletrônico, o livramento condicional e o indulto.”.

Art. 3° – O art. 45 da Lei n° 11.404, de 1994, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 45 – O sentenciado em regime semiaberto poderá, com autorização judicial,

frequentar, na comunidade, estabelecimento de ensino ou de formação profissional,

ouvida a Comissão Técnica de Classificação, observado o disposto nos arts. 122 a

125 da Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984 .”.

Art. 4º – O art. 65 da Lei nº 11.404, de 1994, fica acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 65 – (...)

Parágrafo único – O contato com o meio exterior será programado pelo serviço

social, ouvida a Comissão Técnica de Classificação.”.

Art. 5º – Os arts. 66 e 67 da Lei nº 11.404, de 1994, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 66 – O sentenciado tem direito a manter relações familiares, incluindo visitas

periódicas da família.

§ 1º – Compete ao serviço social assistir e orientar o sentenciado em suas relações

familiares.

§ 2º – O direito estabelecido no “caput” deste artigo abrange relações oriundas de

casamento, união estável, união homoafetiva e parentesco.

Art. 67 – O sentenciado e o preso provisório têm direito à visita íntima, com

periodicidade, duração, horários e procedimentos definidos pela autoridade

competente.

§ 1º – A visita ocorrerá em local específico, adequado à sua finalidade e compatível

com a dignidade humana.

§ 2º – O sentenciado indicará cônjuge ou companheiro, para fins de registro e

controle pelo estabelecimento prisional, acompanhado da devida documentação

comprobatória do casamento, união estável ou união homoafetiva.
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§ 3º – O cancelamento da indicação realizada nos termos do § 2º é permitido a

qualquer tempo, mediante comprovação de rompimento do vínculo.

§ 4º – Na hipótese do § 3º, somente seis meses após o cancelamento poderá

ocorrer nova indicação de cônjuge ou companheiro para fins de visita íntima.

§ 5º – Poderá ser atribuído ao visitante documento de identificação específico,

exigível para a realização da visita íntima.

§ 6º – Somente se admitirá visitante menor de dezoito anos quando legalmente

casado e, nos demais casos, quando devidamente autorizado pelo juízo competente.

§ 7º – O sentenciado receberá atendimento médico e informações com o objetivo

de evitar contato sexual de risco.

§ 8° – A visita íntima poderá ser suspensa ou restr ingida, por tempo determinado,

por ato motivado da autoridade competente, nas seguintes hipóteses:

I – sanção disciplinar, nos termos do inciso VII do art. 143;

II – registro de ato de indisciplina ou atitude inconveniente praticados pelo visitante,

apurados em procedimento administrativo;

III – risco à segurança do sentenciado, de preso provisório ou de terceiros, ou à

disciplina do estabelecimento prisional provocado pela visita;

IV – por solicitação do preso.”.

Art. 6º – O “caput” do art. 72 e o art. 77 da Lei nº 11.404, de 1994, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 72 – Os estabelecimentos penitenciários disporão de casa, sistema de energia,

reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para a guarda militar e para os

agentes prisionais, dependências para administração, assistência médica, assistência

religiosa, gabinete odontológico, ensino, serviços gerais e visita de familiares e visita

íntima, bem como de almoxarifado, celas individuais, alojamento coletivo, biblioteca e

salas equipadas para a realização de videoaudiências e prestação de assistência

jurídica.

(...)

Art. 77 – A Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penitenciário

formará grupos de sentenciados segundo as necessidades de tratamento, a

progressão dos regimes, a concessão ou a revogação de benefícios, a autorização de
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saída, a remição da pena, o pedido de livramento condicional e a aplicação de

sanção disciplinar.”.

Art. 7° – O inciso III do § 2° do art. 97, o “caput ” do art. 111 e o art. 135 da Lei n°

11.404, de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 97 – (...)

§ 2° – (...)

III – confiança, em que o sentenciado gozará das vantagens inerentes ao exercício

de sua responsabilidade e de autorização de saída.

(...)

Art. 111 – O registro de detenção ou internação será feito em livro próprio ou em

meio eletrônico, e nele constarão:

(...)

Art. 135 – O estabelecimento disporá de anexo especialmente adequado para

visitas familiares ao sentenciado que não possa obter autorização de saída.”.

Art. 8° – O Capítulo III do Título V da Lei n° 11.4 04, de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação, com o acréscimo do art. 138-A:

“CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DE SAÍDA

Art. 136 – Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e

os presos provisórios poderão obter permissão de saída, mediante escolta, nos casos

devidamente comprovados de necessidade de tratamento médico, falecimento ou

doença grave de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão.

§ 1° – A permissão de saída será concedida pelo Dir etor do estabelecimento.

§ 2° – A permanência do detento fora do estabelecim ento penal terá a duração

necessária à finalidade da saída.

Art. 137 – Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter

autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos

seguintes casos:

I – visita à família;

II – frequência a curso supletivo profissionalizante bem como de instrução do

segundo grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;
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III – participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

Parágrafo único – A autorização de saída será concedida ou revogada por ato

motivado do Juiz da execução, observado o disposto nos arts. 123 a 125 da Lei

Federal n° 7.210, de 1984.

Art. 138 – Com base em parecer da equipe interdisciplinar e como preparação para

a liberação, será autorizada, pelo Juiz da execução que tenha participado de seu

processo de reeducação, a saída do sentenciado que cumpra pena nos regimes

aberto e semiaberto, após cumpridos seis meses da pena, por até sete dias, limitada

ao total de trinta e cinco dias por ano.

Parágrafo único – A autorização de saída será concedida ou revogada por ato

motivado do Juiz da execução.

Art. 138-A – No caso de nascimento de filho ou por outro motivo comprovadamente

relevante, será autorizada, pelo Diretor do estabelecimento, a saída do sentenciado

ou do preso provisório, com as medidas de custódia adequadas.

Parágrafo único – A autorização de saída será concedida ou revogada por ato

motivado do Diretor do estabelecimento.

Art. 139 – O sentenciado, a vítima e as respectivas famílias contarão com o apoio

do serviço penitenciário e do Conselho da Comunidade.”.

Art. 9° – O art. 142 da Lei nº 11.404, de 1994, fic a acrescido do seguinte inciso XIX:

“Art. 142 – (...)

XIX – realização ou contribuição para a realização de visita íntima em desacordo

com esta lei ou com o ato da autoridade competente.”.

Art. 10 – Os incisos II e IV do “caput” e o § 2° do  art. 143 da Lei nº 11.404, de 1994,

passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o “caput” acrescido do seguinte

inciso VII:

“Art. 143 – (...)

II – privação de autorização de saída por até dois meses;

(...)

IV – privação do uso da cantina e de autorização de saída e de atos de recreação

por até um mês;

(...)
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VII – suspensão ou restrição a visita íntima.

(...)

§ 2° – A execução da sanção disciplinar está sujeit a a ‘sursis’ e a remição.”.

Art. 11 – A Lei n° 11.404, de 1994, fica acrescida dos seguintes arts. 156-A a 156-

D, que integram o Capítulo VII do Título V, com a seguinte redação:

“CAPÍTULO VII

DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Art. 156-A – O Juiz poderá determinar o monitoramento eletrônico nos seguintes

casos:

I – aplicação de pena restritiva de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou

semiaberto, ou concessão de progressão para tais regimes;

II – autorização de saída temporária no regime semiaberto;

III – aplicação de pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de horários ou

de frequência a determinados lugares;

IV – prisão domiciliar;

V – concessão de livramento condicional ou de suspensão condicional da pena.

Parágrafo único – O usuário do monitoramento eletrônico que estiver cumprindo

pena em regime aberto, quando determinar o Juiz da execução, deverá recolher-se

ao local estabelecido na decisão durante o período noturno e nos dias de folga.

Art. 156-B – São deveres do sentenciado submetido ao monitoramento eletrônico,

além dos cuidados a serem adotados com o equipamento:

I – receber visitas do servidor responsável pelo monitoramento eletrônico,

responder aos seus contatos e cumprir as suas orientações;

II – abster-se de remover, violar, modificar ou danificar o equipamento de

monitoramento eletrônico ou de permitir que outrem o faça;

III – informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou à entidade

responsável pelo monitoramento eletrônico.

Art. 156-C – O descumprimento dos deveres de que trata o art. 156-B poderá

acarretar, a critério do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I – a regressão do regime;

II – a revogação da autorização de saída, da permissão de saída ou da saída
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temporária;

III – a revogação da suspensão condicional da pena;

IV – a revogação do livramento condicional;

V – a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade;

VI – a revogação da prisão domiciliar;

VII – a advertência escrita.

Art. 156-D – O monitoramento eletrônico poderá ser revogado pelo Juiz da

execução, em ato motivado, nos seguintes casos:

I – quando se tornar desnecessário ou inadequado;

II – quando o sentenciado descumprir os deveres a que estiver sujeito durante a

sua vigência;

III – quando o sentenciado cometer falta grave definida nos arts. 50 e 51 da Lei

Federal n° 7.210, de 1984;

IV – quando o sentenciado cometer infração disciplinar prevista no art. 142 desta

lei;

V – quando o sentenciado praticar, durante a vigência do monitoramento, fato

definido como crime ou contravenção.”.

Art. 12 – O inciso III do art. 162 da Lei n° 11.404 , de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 162 – (...)

III – conceder remição da pena, ouvida a Comissão Técnica de Classificação e

autorização de saída prevista nos arts. 137 e 138 desta lei;”.

Art. 13 – O art. 195 da Lei n° 11.404, de 1994, fic a acrescido do seguinte inciso XV:

“Art. 195 – (...)

XV – ao recebimento de atestado de pena a cumprir, emitido semestralmente, sob

pena de responsabilização da autoridade judiciária competente.”.

Art. 14 – Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2011.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.066/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a
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criação, a implantação e o desmembramento de parques florestais e dá outras

providências.

Aprovado em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, retorna a matéria a esta Comissão para

receber parecer para o 2º turno, nos termos regimentais.

Integra este parecer a redação do vencido.

Fundamentação

Em seu formato original, o projeto de lei em análise propôs a ampliação do controle

parlamentar sobre a criação e o desmembramento de parques localizados no

território do Estado por meio da exigência de lei específica para a instituição dessa

categoria de unidade de conservação ambiental.

Como isso não era possível em face da legislação federal que regula a matéria, a

Comissão de Constituição e Justiça se viu contingenciada a apresentar uma

proposição substitutiva para sanar o descompasso entre essa proposta e a Lei

Federal nº 9.985, de 2000, que dispõe sobre as unidades de conservação da

natureza. Com a apresentação desse substitutivo por tal Comissão foi possível

avançar na discussão da matéria no âmbito desta Comissão e no Plenário desta

Casa.

No 1º turno, esta Comissão detectou também a necessidade de maiores ajustes na

legislação estadual que trata desse tema, a Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre

as políticas florestal e de proteção à biodiversidade do Estado. Nesse contexto,

apresentou uma nova proposição substitutiva com a finalidade de realinhar os

diversos dispositivos legais relacionados à criação de unidades de conservação de

modo a garantir maior transparência e compreensão das regras que disciplinam a

criação, a alteração e a extinção de unidades de conservação.

De fato, o substitutivo desta Comissão, que foi aprovado no 1º turno em Plenário,

representou um grande avanço na construção das normas que disciplinam a criação

de unidades de conservação. Porém, é preciso reconhecer que o vencido ainda não

solucionou todas as questões que envolvem o tema. Por isso, impõe-se a

apresentação de uma proposição substitutiva no 2º turno, que contemple, além dos

aspectos já abordados no 1º turno, disposições voltadas para a não obrigatoriedade
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de realização de consulta pública para a criação de Estação Ecológica e Reserva

Biológica; o correto enquadramento das áreas de proteção de mananciais e a

transformação de unidade de conservação do grupo de uso sustentável para o grupo

de proteção integral.

Criadas por meio da Lei nº 18.024, de 2009, as áreas de proteção de mananciais

foram inseridas como uma nova modalidade de unidade de conservação com o

objetivo de proteger áreas de recarga de aquíferos ou áreas com mananciais

estratégicos para a garantia do abastecimento de água de populações urbanas e

rurais. Todavia, a sua inserção no grupo de proteção integral não se justifica por duas

razões. A primeira é o fato de que essas áreas oneram significativamente o poder

público, na medida em que o Estado se torna obrigado, na maioria das vezes sem

necessidade, a indenizar terras expropriadas. A segunda, o fato de que as áreas de

proteção de mananciais, na qualidade de unidades de conservação, foram criadas

para substituir de forma mais eficiente e eficaz e sem custos para o poder público as

áreas de proteção especial - APEs - previstas na Lei Federal nº 6.766, de 1979, que

dispõe sobre o parcelamento do solo urbano.

Ao longo de sua vigência, essa norma federal tem demonstrado que nesse ponto

específico - proteção de mananciais - ela não garante, jurídica e administrativamente,

uma gestão equilibrada pelo poder público dos mananciais de abastecimento público

de populações urbanas e rurais. As regras federais não são claras na definição de

como essas áreas devem ser gerenciadas, razão pela qual se impõe a necessidade

de reavaliação das APEs existentes para fins de seu enquadramento, quando couber,

como unidade de conservação de uso sustentável.

Constata-se, ainda, na versão aprovada pelo Plenário, a necessidade de se

estabelecer, expressamente e sob pena de destoarmos da legislação federal

pertinente, a possibilidade de transformação das unidades do grupo de uso

sustentável em unidades do grupo de proteção integral por meio da utilização do

mesmo diploma normativo hierárquico usado para a criação da unidade e a

desobrigação de realização de consulta pública para a instituição de Estação

Ecológica e Reserva Biológica.

Assim, apresentamos um substitutivo para promover essas medidas que
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contribuem ainda mais para o aprimoramento do projeto nesta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.066/2009, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas

florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 24 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, fica acrescido do

seguinte inciso VI, passando o seu inciso VI a vigorar como VII:

“Art. 24 - (...)

VI - a área de proteção de mananciais, assim considerada a área de recarga de

aquíferos ou a área com mananciais estratégicos para a garantia do abastecimento

público de água de populações urbanas e rurais;”.

Art. 2º - As áreas de proteção especial - APEs -, criadas com base na Lei Federal nº

6.766, de 19 de dezembro de 1979, e aquelas instituídas pelos Municípios com a

finalidade de proteção de mananciais serão reavaliadas, no todo ou em parte,

mediante ato normativo do mesmo nível hierárquico que as criou, com o objetivo de

promover seu enquadramento nos termos do inciso VI do art. 24 da Lei nº 14.309, de

2002, acrescentado por esta lei, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos no

regulamento desta lei.

Art. 3º - O art. 26 da Lei nº 14.309, de 2002, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 26 - As unidades de conservação são criadas por ato do poder público.

§ 1º - A criação de unidade de conservação será precedida de estudos técnicos e

de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites

mais adequados para a unidade, conforme disposto em regulamento.

§ 2º - No processo de consulta de que trata o § 1º, o poder público obriga-se a

fornecer informações objetivas e adequadas à compreensão da população local e de

outros interessados.

§ 3º - Na criação de estação ecológica ou reserva biológica não é obrigatória a
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consulta de que trata o § 1º deste artigo.

§ 4º - As unidades de conservação do grupo de uso sustentável podem ser

transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de proteção integral, por

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que

obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 1º deste artigo.

§ 5º - A ampliação de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus

limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento

normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos

os procedimentos de consulta estabelecidos no § 1º deste artigo.

§ 6º - A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só

pode ser feita mediante lei específica.

§ 7º - Ressalvado o disposto no § 4o deste artigo, a mudança de categoria de

unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica.”.

Art. 4º - Ficam revogados o inciso VI do art. 23, o § 3º do art. 24 e os §§ 4º, 5º e 6º

do art. 25 da Lei nº 14.309, de 2002.

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

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gil Pereira.

PROJETO DE LEI Nº 4.066/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas

florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 26 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 26 - As unidades de conservação são criadas por ato do poder público.

§ 1º - A criação de unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos

e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites

mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

§ 2º - No processo de consulta de que trata o § 1º, o poder público obriga-se a

fornecer informações objetivas e adequadas à compreensão da população local e de
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outros interessados.

§ 3º - A mudança de categoria de uma unidade de conservação só pode ser feita

por meio de lei.

§ 4º - A ampliação de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus

limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento

normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos

os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.

§ 5º - A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só

pode ser feita mediante lei específica.”.

Art. 2º - Ficam revogados o § 3º do art. 24 e os §§ 4º, 5º e 6º do art. 25 da Lei nº

14.309, de 2002.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.222/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o Projeto de Lei no 4.222/2010 reconhece o

relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das

unidades dos consórcios intermunicipais de saúde localizadas em Minas Gerais.

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado, a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.222/2010 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades dos

consórcios intermunicipais de saúde localizadas em Minas Gerais.

Cumpre salientar que a declaração de utilidade pública de cada consórcio

intermunicipal de saúde, organizado como unidade autônoma, dotada de

personalidade jurídica própria, se fará por norma específica, na forma da Lei nº

12.972, de 1998. Assim, a proposição em análise apenas destaca as atividades

desenvolvidas pelos consórcios de forma genérica, sem a pretensão de lhes

conceder o título de utilidade pública previsto pela Lei nº 12.972.
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Os consórcios intermunicipais de saúde são iniciativas de Municípios localizados

em áreas geográficas contíguas, que se associam para gerir e prover conjuntamente

serviços especializados e de apoio diagnóstico de maior densidade tecnológica à

população das municipalidades participantes. É uma forma inovadora de gestão do

Sistema Único de Saúde – SUS –, que, a cada dia, se torna mais comum no Brasil,

principalmente nas Regiões Sul e Sudeste.

É fato que os Municípios do interior do País têm enfrentado muitas dificuldades na

implementação do SUS, regulamentado na Constituição da República de 1988. A

falta de recursos humanos e financeiros, a dificuldade de acesso ao uso de

tecnologias e a inexistência de estruturas físicas adequadas são os entraves mais

comuns que levam os dirigentes municipais a procurar alternativas de gestão. Nesse

contexto, os consórcios intermunicipais na área da saúde possibilitam a viabilização

financeira de investimentos e contribuem para a superação de desafios locais no

processo de implementação do SUS.

Para Municípios de pequeno porte, os consórcios representam a possibilidade de

oferecer à população atendimento de maior complexidade. Nas regiões

metropolitanas, por sua vez, onde se concentram elevado contingente populacional e

recursos mais complexos para diagnóstico e tratamento, os consórcios

intermunicipais podem ser instrumentos de otimização da rede disponível, também

em relação à organização da referência, possibilitando melhor atendimento às

populações.

Conclui-se, portanto, que a prestação de serviços e a implementação de ações de

forma consorciada configuram condições altamente favoráveis para que os

Municípios assumam a responsabilidade pela gestão plena de seu sistema de saúde,

razão pela qual ratificamos o entendimento desta Comissão de que é meritório o

projeto de lei em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.222/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Doutor RinaldoValério.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.223/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o Projeto de Lei no 4.223/2010 reconhece o

relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das

unidades das Santas Casas de Misericórdia de Minas Gerais.

Aprovada no 1º turno, retorna agora a proposição a este órgão colegiado, a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.223/2010 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades das Santas

Casas de Misericórdia de Minas Gerais.

Cumpre salientar que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma

dessa instituição, dotada de personalidade jurídica própria, se fará por norma

específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998. Assim, a proposição em análise

apenas destaca as atividades desenvolvidas pelas Santas Casas de Misericórdia de

forma genérica, sem a pretensão de lhes conceder o título de utilidade pública

previsto pela Lei nº 12.972.

Atualmente um dos maiores complexos hospitalares do País, as Santas Casas

foram fundadas, em abril de 1898, por um grupo de 46 mineiros que perceberam a

carência de assistência médica para os menos favorecidos, principalmente

indigentes. Formaram a Associação Humanitária da Cidade de Minas, primeiro passo

para a construção de um hospital voltado ao atendimento dos belo-horizontinos mais

carentes.

A partir da contratação da obra, foram erguidas barracas de lona que foram usadas

como enfermarias durante a construção da Capital, período de quase 16 meses,

durante os quais foi atendida grande quantidade de pessoas carentes. O hospital-

barraca passou a denominar-se Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte em

abril de 1900, com o apoio do empresariado, da parcela mais favorecida da

população, do Estado e da Prefeitura.
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Sempre fiel a seu propósito humanitário, a Santa Casa continuou sua trajetória de

atender aos mais carentes de Belo Horizonte e do interior do Estado, provendo

esforços para manter-se abastecida dos recursos indispensáveis ao seu

funcionamento e tecnologicamente atualizada.

A Santa Casa é importante marco da medicina mineira. Além de ser o berço da

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – e da

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a instituição continua prestando

inestimáveis serviços à população do Estado, razão pela qual ratificamos o

entendimento desta Comissão de que é meritório o projeto de lei em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.223/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo Valério, relator - Doutor Ronaldo.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.249/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o Projeto de Lei nº 4.249/2010 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e

Ambientais – Cepasa – o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e retorna a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao

disposto no § 1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.249/2010, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Instituto

Mineiro de Gestão de Águas – Igam – a doar ao Centro Polivalente de Atividades

Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa – imóvel com área de 2.000m², localizado

no Município de Unaí.

Em defesa do interesse coletivo, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel será
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utilizado como sede do Cepasa, entidade sem fins lucrativos que desenvolve

atividades de cunho social, especialmente o atendimento de pessoas carentes de

Unaí; e o art. 2º prevê sua reversão 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.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente federativo, 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 a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

O projeto de lei em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que

tratam sobre a matéria, não acarreta despesas para o erário e não tem repercussão

na Lei Orçamentária. Portanto, pode ser transformado em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.249/2010 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Lafayette de Andrada - Luiz

Humberto Carneiro.

PROJETO DE LEI Nº 4.249/2010

(Redação do Vencido)

Autoriza o Instituto Mineiro de Gestão de Águas – Igam – a doar ao Centro

Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais –Cepasa –, com sede no

Município de Unaí, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Instituto Mineiro de Gestão de Águas – Igam – autorizado a doar ao

Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa –, com

sede no Município de Unaí, imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados),

situado nesse Município e registrado sob o nº 10.507, a fls. 148/9 do Livro 3-I, no



____________________________________________________________________________
1876

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da sede do Cepasa.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Igam 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.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.917/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais, mediante a

realização de acordo direto com seus credores, nos termos do art. 97 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição Federal, e dá

outras providências.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1 , retorna a matéria a esta

Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em epígrafe objetiva autorizar o Estado a liquidar débitos de precatórios

judiciários, mediante a realização de acordos diretos com seus credores, nos termos

do inciso III do § 8º do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –

ADCT – da Constituição da República.

Nesta fase regimental, revisamos exaustivamente todas as etapas do turno anterior,

a saber: existência de recursos orçamentários para se proceder à transferência de

recursos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e ao Tribunal Regional do

Trabalho da 3ª Região para fins de pagamento dos precatórios, sem prejuízo dos

repasses vinculados ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 97 do ADCT da Carta

Federal; observância do disposto na Emenda Constitucional nº 62, de 2009, bem

como nas demais normas aplicáveis à espécie, que dão preferência aos credores que

concederem maior deságio e, em caso de equivalência desse critério, àqueles que
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tiverem idade mais avançada; celeridade na liquidação, cessão e compensação de

créditos constantes de precatórios devidos pelo Estado; redução de despesas para o

Executivo, no que tange a custos com o Poder Judiciário; conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, além de relevância e significado social do projeto.

No entanto, estamos apresentando o Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno,

acatando sugestões dos Deputados Délio Malheiros e Antônio Júlio. O primeiro

sugeriu alterar o parágrafo único do art. 4º, com vistas a regulamentar o valor do

honorários sucumbenciais no âmbito da compensação dos precatórios. Por sugestão

do Deputado Antônio Júlio, acrescentamos o § 5º ao art. 1º, com o objetivo de

garantir o princípio da publicidade. Outras adequações foram efetivadas para

assegurar clareza e boa técnica legislativa ao projeto.

A proposição está adequada às boas normas de governança. Importante frisar que

o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que a matéria representa economia

para os cofres públicos.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.917/2010 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais,

mediante acordos diretos com seus credores, nos termos do art. 97 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado de Minas Gerais fica autorizado a realizar acordos diretos com os

credores de precatórios alimentícios e comuns, relativos a suas administrações direta

e indireta, conforme o disposto no inciso III do § 8º do art. 97 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição Federal.

§ 1º – Os acordos diretos serão efetivados pela Advocacia-Geral do Estado – AGE

– em juízo de conciliação de precatórios do Tribunal de onde se tenha originado o

ofício requisitório.

§ 2º – Nos acordos diretos, não se admitirá acordo sobre parte do valor devido a um
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mesmo credor em determinado precatório, devendo o ato abranger a totalidade do

respectivo crédito.

§ 3º – Nos acordos diretos poderá ser realizada compensação do crédito do

precatório com débito líquido e certo inscrito em dívida ativa constituído contra o

credor original, seu sucessor ou cessionário.

§ 4º – Resolução conjunta do Advogado-Geral do Estado, do Secretário de Estado

de Fazenda e do Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabelecerá os

procedimentos necessários à realização dos acordos diretos e os critérios de

habilitação dos credores, com preferência para aqueles que concederem maior

deságio ou, em caso de deságio equivalente, para aqueles que tiverem idade mais

avançada.

§ 5º - O extrato das audiências referentes aos acordos diretos para pagamento de

precatórios será publicado no diário oficial do Estado.

Art. 2º – Na hipótese de o credor do precatório ceder, total ou parcialmente, seus

créditos a terceiros, nos termos do § 13 do art. 100 da Constituição Federal, o

cessionário deverá comunicar a ocorrência, por meio de petição protocolizada, à

entidade devedora e ao Tribunal de origem do ofício requisitório.

§ 1º – A cessão do precatório somente produzirá efeitos após a comprovação, junto

ao Tribunal de origem do ofício requisitório, de que a entidade devedora foi

cientificada de sua ocorrência, na forma do “caput” deste artigo, ficando desobrigado

o Estado, por sua administração direta ou indireta, do pagamento de parcela feita ao

titular do precatório em data anterior à comunicação.

§ 2º – Ciente da cessão, o Tribunal de origem do ofício requisitório deverá

descontar do precatório original o valor do crédito cedido e criar controle de contas

próprio e à margem do precatório, em nome de cada cessionário, encaminhando à

AGE os respectivos comprovantes.

§ 3º – A cessão ou outro ato jurídico relativo a determinado precatório não altera

sua natureza, alimentícia ou comum, nem sua ordem cronológica.

§ 4º - Não se aplicam ao cessionário as modalidades de compensação a que se

referem o § 9º do art. 100 da Constituição Federal e o inciso II do § 9º do art. 97 do

ADCT da Constituição Federal.



____________________________________________________________________________
1879

Art. 3º – O art. 11 da Lei no 14.699, de 6 de agosto de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 11 – Fica autorizada a compensação de créditos de precatórios judiciais com

débitos líquidos e certos inscritos em dívida ativa até 30 de novembro de 2010,

constituídos contra o credor original do precatório, seu sucessor ou cessionário,

observadas as seguintes condições, além de outras estabelecidas em regulamento:

I – o sujeito passivo do crédito do Estado ou seu representante legal assinará termo

de confissão de dívida e renúncia expressa e irretratável de eventuais direitos,

demandados em juízo ou na órbita administrativa, e de quitação dos precatórios

utilizados, que deverão ser anexados aos processos judiciais dos quais sejam

oriundos os precatórios, com pedido de homologação da extinção do crédito

respectivo, não podendo haver pendência judicial sobre os créditos a serem

compensados, discussão sobre a sua titularidade e valor nem impugnação por

qualquer interessado;

II – o credor do precatório deverá efetuar o pagamento prévio dos seguintes

valores, que não serão abrangidos pela compensação:

a) parcelas inerentes aos repasses pertencentes aos Municípios ou a outras

entidades públicas que não o Estado;

b) honorários advocatícios de sucumbência devidos na forma do inciso VII do art.

26 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004;

III – se o valor atualizado do crédito do Estado for superior ao valor atualizado do

precatório, deverá ser efetuado o pagamento do débito remanescente havido contra o

credor do precatório;

IV – se o valor do crédito apresentado pelo credor do precatório para compensação

for superior ao débito que pretender liquidar, o precatório respectivo prosseguirá para

a cobrança do saldo remanescente, mantida a sua posição na ordem cronológica;

V – na hipótese do inciso IV, a compensação importará em renúncia pelo credor do

precatório do direito de discutir qualquer eventual diferença relativa à parte quitada e

ao montante do crédito remanescente apurado quando da formalização do acordo de

compensação;

VI – que não tenha havido o pagamento do precatório ou da parcela a ser
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compensada.

§ 1º – A extinção do débito contra o credor do precatório a ser compensado só terá

efeito após a comprovação do cumprimento dos requisitos para a compensação e do

pagamento das despesas processuais.

§ 2º – A compensação a que se refere o “caput” deste artigo não prejudicará os

recursos a serem obrigatoriamente repassados ao Tribunal de Justiça, nos termos do

art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.”.

Art. 4º – Regulamento do Poder Executivo determinará as condições para as

compensações previstas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal e no inciso II do

§ 9º do art. 97 do ADCT da Constituição Federal.

Parágrafo único – A compensação do crédito principal não abrangerá o valor dos

honorários sucumbenciais, constantes do precatório, devidos ao advogado nem o

crédito dos honorários contratuais quando destacados do montante da condenação

por decisão judicial.

Art. 5º – Na hipótese de crédito com entidade da administração indireta, a utilização

do crédito para os fins desta lei implicará a sub-rogação, pelo Estado de Minas

Gerais, nos direitos e deveres do credor.

Art. 6º – Havendo recursos orçamentários suficientes, fica o Estado de Minas

Gerais autorizado a transferir recursos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e

ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região para manter-se em dia com seus

precatórios nesses Tribunais, desde que sem prejuízo dos recursos a serem

repassados obrigatoriamente ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 97 do ADCT

da Constituição Federal.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Luiz

Humberto Carneiro.

PROJETO DE LEI Nº 4.917/2010

(Redação do Vencido)

Autoriza o Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais,

mediante acordos diretos com seus credores, nos termos do art. 97 do Ato das
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Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado de Minas Gerais fica autorizado a realizar acordos diretos com os

credores de precatórios alimentícios e comuns, relativos a suas administrações direta

e indireta, conforme o disposto no inciso III do § 8º do art. 97 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição Federal.

§ 1º – Os acordos diretos serão efetivados pela Advocacia-Geral do Estado – AGE

– em juízo de conciliação de precatórios do Tribunal de onde se tenha originado o

ofício requisitório.

§ 2º – Nos acordos diretos, não se admitirá acordo sobre parte do valor devido a um

mesmo credor em determinado precatório, devendo o ato abranger a totalidade do

respectivo crédito.

§ 3º – Nos acordos diretos poderá ser realizada compensação do crédito do

precatório com débito líquido e certo inscrito em dívida ativa constituído contra o

credor original, seu sucessor ou cessionário.

§ 4º – Resolução conjunta do Advogado-Geral do Estado, do Secretário de Estado

de Fazenda e do Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabelecerá os

procedimentos necessários à realização dos acordos diretos e os critérios de

habilitação dos credores, com preferência para aqueles que concederem maior

deságio ou, em caso de deságio equivalente, para aqueles que tiverem idade mais

avançada.

Art. 2º – Na hipótese de o credor do precatório ceder, total ou parcialmente, seus

créditos a terceiros, nos termos do § 13 do art. 100 da Constituição Federal, o

cessionário deverá comunicar a ocorrência, por meio de petição protocolizada, à

entidade devedora e ao Tribunal de origem do ofício requisitório.

§ 1º – A cessão do precatório somente produzirá efeitos após a comprovação, junto

ao Tribunal de origem do ofício requisitório, de que a entidade devedora foi

cientificada de sua ocorrência, na forma do “caput”, ficando desobrigado o Estado,

por sua administração direta ou indireta, do pagamento de parcela feita ao titular do

precatório em data anterior à comunicação.
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§ 2º – Ciente da cessão, o Tribunal de origem do ofício requisitório deverá

descontar do precatório original o valor do crédito cedido e criar controle de contas

próprio e à margem do precatório, em nome de cada cessionário, encaminhando à

AGE os respectivos comprovantes.

§ 3º – A cessão ou outro ato jurídico relativo a determinado precatório não altera

sua natureza, alimentícia ou comum, nem sua ordem cronológica.

§ 4º – Não se aplicam ao cessionário as modalidades de compensação a que se

referem o § 9º do art. 100 da Constituição Federal e o inciso II do § 9º do art. 97 do

ADCT da Constituição Federal.

Art. 3º – A compensação de créditos inscritos em dívida ativa com precatórios a

qual se refere o art. 11 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, somente poderá

ocorrer com débitos líquidos e certos, inscritos em dívida ativa até 31 de agosto de

2010, constituídos contra o credor original, seu sucessor ou cessionário, observadas

as condições estabelecidas no art. 4º desta lei.

Parágrafo único – A compensação a que se refere o “caput” deste artigo não

prejudicará os recursos a serem obrigatoriamente repassados ao Tribunal de Justiça,

nos termos do art. 97 do ADCT da Constituição Federal.

Art. 4º – Nos casos de compensação será observado o seguinte, além de outras

condições previstas em regulamento:

I – o sujeito passivo do crédito do Estado ou seu representante legal assinará termo

de confissão de dívida e renúncia expressa e irretratável de eventuais direitos,

demandados em juízo ou na órbita administrativa, e de quitação dos precatórios

utilizados, que deverão ser anexados aos processos judiciais dos quais sejam

oriundos os precatórios, com pedido de homologação da extinção do crédito

respectivo, não podendo haver pendência judicial sobre os créditos a serem

compensados e discussão sobre a sua titularidade e valor ou impugnação por

qualquer interessado;

II – o credor do precatório deverá efetuar o pagamento prévio dos seguintes

valores, que não serão abrangidos pela compensação:

a) parcelas inerentes aos repasses pertencentes aos Municípios ou a outras

entidades públicas que não o Estado;
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b) custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes devidos na

forma do inciso VII do art. 26 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004;

III – se o valor atualizado do crédito do Estado for superior ao valor atualizado do

precatório, deverá ser efetuado o pagamento do débito remanescente havido contra o

credor do precatório;

IV – se o valor do crédito apresentado pelo credor do precatório para compensação

for superior ao débito que pretender liquidar, o precatório respectivo prosseguirá para

a cobrança do saldo remanescente, mantida a sua posição na ordem cronológica;

V – na hipótese do inciso IV, a compensação importará em renúncia pelo credor do

precatório do direito de discutir qualquer eventual diferença relativa à parte quitada e

ao montante do crédito remanescente apurado quando da formalização do acordo de

compensação; e

VI – a extinção do débito contra o credor do precatório a ser compensado só terá

efeito após a comprovação do cumprimento dos requisitos para a compensação.

Art. 5º – Na hipótese de crédito com entidade da administração indireta, a utilização

do crédito para os fins desta lei implicará a sub-rogação, pelo Estado de Minas

Gerais, nos direitos e deveres do credor.

Art. 6º – Havendo recursos orçamentários suficientes, fica o Estado de Minas

Gerais autorizado a transferir recursos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e

ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região para manter-se em dia com seus

precatórios nesses tribunais, desde que sem prejuízo dos recursos a serem

repassados obrigatoriamente ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 97 do ADCT

da Constituição Federal.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.017/2010

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 em 1º turno e agora retorna a esta Comissão a fim de
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receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Resolução nº 5.017/2010 de aprovar, em obediência ao inciso

XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, a alienação de três glebas de terras

devolutas, sendo uma situada na Fazenda Córrego da Lapa, no Município de Araçuaí,

e duas na Fazenda Atoleiro, no Município de Rio Pardo de Minas, com áreas entre

100 e 250 hectares.

De acordo com o disposto no § 6º do art. 247 da Carta mineira, essa transferência

de domínio será realizada 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, que objetiva 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

5.017/2010, no 2º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Dilzon Melo, Presidente e relator - Agostinho Patrus Filho - Deiró Marra - Antônio

Carlos Arantes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.027/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

Por meio do Ofício nº 47/2010, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 5.027/2010, que dispõe sobre

o plano de saúde complementar no âmbito do Tribunal de Contas.
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Aprovado no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

retorna agora o projeto, 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

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais busca autorização legislativa para

implementar um plano de assistência médica complementar para Conselheiro,

Auditor, Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e servidor do

Tribunal, bem como para seus dependentes.

Por meio do ofício que encaminha a proposição, o Presidente daquela Corte

esclarece que a iniciativa segue o exemplo de outros órgãos da administração pública

mineira, tendo destacado esta Casa Legislativa, que regulamentou a assistência

complementar médico-hospitalar para os Deputados, servidores ativos e inativos e

demais destinatários.

Na hipótese de se instituir um plano de saúde, haverá prestação desse tipo de

serviços pela iniciativa privada, pela qual o beneficiário pagará uma prestação em

dinheiro, e, caso precise de qualquer serviço, a empresa contratada deve prestá-lo

por meio de sua rede credenciada (própria ou de terceiros), sem nenhum ônus (além

da mensalidade) para o beneficiário.

Outrossim, se a assistência for prestada na forma de seguro de saúde, este, assim

como o plano, é uma modalidade de contrato de prestação de serviço de saúde por

empresa privada (seguradora) e difere do plano de saúde quanto à liberdade de

escolha de médicos ou hospital, não obstante o fato de que muitas seguradoras

apresentam listas prévias de médicos e hospitais (referenciadas), vale dizer, por meio

do seguro de saúde, é possível consultar médicos e entidades que não sejam

conveniadas, noutras palavras, que fazem parte de uma rede credenciada.

Nos termos da proposição em análise, o Tribunal de Contas estabelecerá, no prazo

de 90 dias, por meio de regulamento, como será prestada a assistência médica

complementar por meio de um plano ou seguro de saúde, em razão do contrato que

for estabelecido.

Segundo, ainda, os esclarecimentos do Presidente do Tribunal de Contas, a
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instituição de um plano ou seguro de saúde no âmbito dessa Corte objetiva a

melhoria das condições para o desenvolvimento do trabalho e a manutenção da

saúde.

Conforme ressaltamos no 1º turno, reconhecemos como meritório e conveniente

que os órgãos públicos possam oferecer aos seus servidores, em caráter

complementar, assistência à saúde, com vistas à promoção, à proteção e à

recuperação da saúde, assim como pretende a egrégia Corte de Contas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.027/2010 na forma

do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas - Ivair

Nogueira.

PROJETO DE LEI Nº 5.027/2010

(Redação do vencido)

Dispõe sobre o plano de saúde complementar no âmbito do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Tribunal de Contas poderá instituir plano de saúde complementar ou

seguro de saúde complementar para Conselheiro, Auditor, Procurador do Ministério

Público junto ao Tribunal de Contas e servidor do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais, bem como para seus dependentes.

Art. 2º - Ato normativo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

regulamentará o disposto nesta lei, no prazo de noventa dias.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

dotação orçamentária própria.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.038/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Tribunal de Justiça, por seu Presidente, encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei
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nº 5.038/2010, que “dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos

ocupantes dos cargos que menciona”.

Aprovado em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, vem agora o projeto a esta

Comissão, para receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento

Interno.

Em razão da semelhança da matéria, foi anexada à proposição o Projeto de Lei nº

5.068/2010, também de autoria do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 173, § 2º,

do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo trata dos adicionais de insalubridade e de periculosidade

devidos a servidores do Poder Judiciário.

O pagamento do adicional de insalubridade 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.

O Substitutivo nº 2, aprovado em 1º turno pelo Plenário desta Casa, incorporou o

teor do Projeto de Lei nº 5.068/2010, do Tribunal de Justiça.

Ele 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.

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

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
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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, em

razão da sua autonomia federativa, tem competência para dispor sobre a matéria,

observadas, é claro, as regras constitucionais.

Com relação ao pagamento do adicional de periculosidade, ele já se encontra

previsto no art. 13 da Lei nº 10.856. Na forma da legislação vigente, ele é devido “ao

servidor que trabalhe habitualmente com risco de vida, no percentual de até 40%

(quarenta por cento), incidindo sobre o vencimento do respectivo padrão”.

O projeto de lei em estudo na forma do vencido no 1º turno pretende conceder o

adicional de periculosidade aos servidores que exercem as funções dos seguintes

cargos integrantes do Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça e da

Justiça de Primeira Instância: Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de

Justiça Avaliador, Oficial de Justiça e de Comissário da Infância e da Juventude; e

Técnico Judiciário, das especialidades de Assistente Social Judicial, Oficial de Justiça

Avaliador III e IV e Psicólogo Judicial.

Dessa forma, o adicional de periculosidade será devido ao servidor que ocupe um
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dos cargos previstos expressamente na lei. Já não será necessária a caracterização

do exercício de trabalho habitual com risco de vida. Bastará a titularidade de um dos

cargos previstos na lei.

É interessante observar que o Substitutivo nº 2, que incorporou o teor do Projeto de

Lei nº 5.068/2010, do Tribunal de Justiça, e foi aprovado no 1º turno, estendeu o

benefício a servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, ou seja, aqueles que

trabalham na segunda instância. Essa alteração é fundamentada no princípio da

igualdade, já que a atividade desempenhada pelo servidor da Justiça de segunda

instância é assemelhada à desempenhada pelo servidor de primeira instância,

estando ambos sujeitos a situações de perigo equivalentes.

Entendemos que a proposta é meritória, já que valoriza e dignifica a função pública

e o servidor público do Tribunal de Justiça, estando em sintonia com as diretrizes

previstas na Constituição do Estado que tratam de sua valorização e

profissionalização.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.038/2010 na

forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ivair Nogueira -

Ademir Lucas.

PROJETO DE LEI Nº 5.038/2010

(Redação do vencido)

Altera os arts. 12 e 13 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de 1992, que dispõe sobre

a recomposição e o reajustamento dos símbolos, dos padrões de vencimento e dos

proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º – O art. 12 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de 1992, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único a vigorar como § 1º, com

a seguinte redação:

“Art. 12 (...)

§ 1º – O adicional de insalubridade corresponde, em razão do grau de
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insalubridade, aos seguintes percentuais do valor do primeiro padrão da classe inicial

da carreira de Técnico Judiciário:

I – 10% (dez por cento);

II – 20% (vinte por cento);

III - 30% (trinta por cento).

§ 2º – O adicional de insalubridade não se incorporará, para nenhum efeito, à

remuneração do servidor, nem constituirá base para cálculo de qualquer vantagem

remuneratória, salvo a gratificação natalina e o adicional de férias.”.

Art. 2º – O art. 13 da Lei nº 10.856, de 1992, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 13 – O adicional de periculosidade é devido aos servidores que exercem as

funções dos seguintes cargos integrantes do Quadro de Servidores da Secretaria do

Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância:

I – Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, Oficial de

Justiça e de Comissário da Infância e da Juventude;

II – Técnico Judiciário, das especialidades de Assistente Social Judicial, Oficial de

Justiça Avaliador III e IV e Psicólogo Judicial.

§ 1º – O adicional de periculosidade de que trata este artigo corresponderá ao

percentual de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o valor do PJ-01 da Tabela

de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item “b” do Anexo X da Lei

nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000.

§ 2º – O adicional de periculosidade não se incorporará, para nenhum efeito, à

remuneração do servidor, nem constituirá base para cálculo de qualquer vantagem

remuneratória, salvo a gratificação natalina e o adicional de férias.”.

Art. 3º – A implementação da alteração prevista nesta lei fica condicionada:

I – à existência de recursos orçamentários e financeiros;

II – ao atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal previstas na Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único – O pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade

previstos nos arts. 12 e 13 da Lei nº 10.856, de 1992, com a redação dada por esta

lei, será devido a partir da data em que forem implementadas as condições fixadas



____________________________________________________________________________
1891

neste artigo.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.904 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.904/2009, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública o Instituto Municipal Anti-Drogas - Imad -, com sede no Município

de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.904/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Municipal Anti-Drogas - Imad -, com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Municipal Anti-Drogas - Imad

-, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.990 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.990/2009, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo aos Condenados – Apac –,

de Espera Feliz, 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.
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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° 3.990/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados – Apac –, de Espera Feliz, 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 Espera Feliz, com sede nesse Município.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.782 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.782/2010, de autoria do Deput ado Getúlio Neiva, que declara

de utilidade pública a Associação Centro de Restauração Vida Nova, 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° 4.782/2010

Declara de utilidade pública a Associação Centro de Restauração Vida Nova, 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 Centro de Restauração

Vida Nova, com sede no Município de Esmeraldas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Humberto
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Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.810 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.810/2010, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública o Instituto Arte em Viver – Inarv –, 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° 4.810/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Arte em Viver – Inarv –, com sede no

Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Arte em Viver – Inarv –, com

sede no Município de Nova Lima.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.877 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.877/2010, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública a Associação dos Drepanocíticos do Leste Mineiro e Regiões -

Asdrelmir -, com sede no Município de Governador Valadares, 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° 4.877/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Drepanocíticos do Leste Mineiro e

Regiões - Asdrelmir -, com sede no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Drepanocíticos do

Leste Mineiro e Regiões - Asdrelmir -, com sede no Município de Governador

Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.887 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.887/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública o Núcleo de Voluntários de Assistência aos Cancerosos Carentes

de Manhuaçu, com sede no Município de Manhuaçu, 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° 4.887/2010

Declara de utilidade pública a entidade Núcleo de Voluntários de Assistência aos

Cancerosos Carentes de Manhuaçu, com sede no Município de Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Núcleo de Voluntários de

Assistência aos Cancerosos Carentes de Manhuaçu, com sede no Município de

Manhuaçu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.888 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.888/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Fazendinha Irmã Erlinda, com sede

no Município de Janaúba, 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° 4.888/2010

Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Terapêutica Fazendinha Irmã

Erlinda, com sede no Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Comunidade Terapêutica

Fazendinha Irmã Erlinda, com sede no Município de Janaúba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.905 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.905/2010, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade

do Atalaia Três, com sede no Município de Entre-Folhas, 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° 4.905/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Comunidade do Atalaia Três, com sede no Município de Entre-Folhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais da Comunidade do Atalaia Três, com sede no Município de Entre-Folhas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto

Abramo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 14/12/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr. Geraldo Selme

Assis Salomé (Branquinho), ocorrido em 7/12/2010, em Aparecida de Goiânia. (-

Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Weliton Prado, notificando sua ausência do País no período de 3/12 a

12/12/2010, por encontrar-se em Cancun, no México, onde representou esta Casa na

delegação brasileira da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. (-

Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagem nº 560/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº

5.092/2010), do Governador do Estado - Ofício - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nº 5.093/2010 - Projeto de Resolução nº

5.094/2010 - Requerimentos nºs 7.052 a 7.078/2010 - Requerimentos da Comissão

de Participação Popular (2), da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Antônio

Júlio (3) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio Ambiente, de

Minas e Energia, de Educação, de Segurança Pública, do Trabalho e de Cultura -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Irani Barbosa e Ruy Muniz - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão

de Participação Popular (2), da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Antônio

Júlio (2); aprovação - Requerimento do Deputado Antônio Júlio; rejeição; verificação

de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; chamada

para recomposição de quórum; existência de número regimental para a continuação

dos trabalhos - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do

Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz;

deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado

Wander Borges; deferimento; discurso do Deputado Antônio Carlos Arantes -

Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente

- 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



____________________________________________________________________________
1898

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro

- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio

- Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 Paulo Guedes, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 560/2010*

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que cria cargos e altera a estrutura da carreira

Agente de Segurança Penitenciário, modifica o Anexo III da Lei nº 15.462, 13 de
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janeiro de 2005, reajusta os valores da pessoal de que trata o art. 1º da Lei nº 10.470,

15 de abril de 1991, e dá outras providências.

As medidas inscritas no projeto são abrangentes a diversos quadros de pessoal de

órgãos e entidades do Poder Executivo, com importantes alterações em partes das

leis que dispõem sobre os planos de carreira dos servidores públicos civis voltadas

para a melhor adequação e aperfeiçoamento de sua estrutura e do seu ajuste ao

princípio constitucional da eficiência.

Para tanto, haverá a criação de novos cargos, reajustamento de valores de

vantagem pessoal, inserção de entidades nas carreiras de grupos de atividades

correlatos e alteração de dispositivos, no intuito de se conferir perfeição lógica às

respectivas leis que tratam da matéria.

De salientar, por oportuno, que as modificações ora propostas têm como objetivo

dar maior dinamismo à realização de novos concursos públicos e promover a

substituição gradativa de contratos administrativos por servidores efetivos, viabilizar a

promoção dos servidores que preencherem os requisitos de mérito e tempo de

serviço, adequar o quantitativo de cargos resultantes da efetivação pela Emenda à

Constituição nº 49, de 2001, possibilitar a lotação de cargos em entidades que ainda

não possuem quadro próprio de servidores efetivos e reajustar os valores da

vantagem pessoal de que trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 1991.

Para melhor compreensão da matéria, faço anexar a Exposição de Motivos

elaborada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, responsável pela

coordenação e execução das políticas públicas de recursos humanos, no âmbito do

Poder Executivo.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus nobres

pares o presente projeto de lei, solicitando o apoio dessa Casa Legislativa para que o

mesmo tramite em regime de urgência, em razão da importância e premência da

matéria.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência
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anteprojeto de lei que cria cargos e altera estrutura da carreira Agente de Segurança

Penitenciário, modifica o Anexo III da Lei nº 15.462, de 2005, reajusta os valores da

vantagem pessoal de que trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 1991, e dá outras

providências.

Os arts. 1º a 3º do anteprojeto de lei referem-se à carreira de Agente de Segurança

Penitenciário, promovendo a criação de 8.361 cargos, bem como a alteração na

estrutura da carreira, com eliminação dos limites de vagas por nível. Trata-se de

propostas necessárias para dar mais dinamismo à realização de novos concursos

públicos para a referida carreira. Destaco que a eliminação dos limites de vagas por

nível tornará a estrutura da carreira de Agente de Segurança Penitenciário compatível

com o padrão adotado para as demais carreiras do Poder Executivo, nas quais, como

regra geral, as vagas existentes não são associadas a níveis específicos.

O art. 4º do anteprojeto amplia o quantitativo de cargos de Gestor Ambiental, no

âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

O art. 5º altera o Anexo III da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, visando à

correção do quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda à

Constituição nº 49/2001 e de detentores de função pública não efetivados

pertencentes ao quadro de pessoal da FHEMIG. Trata-se de proposta que não gera

impacto financeiro, visando tão somente à adequação do Anexo III da lei supracitada

ao quantitativo existente de médicos e profissionais de enfermagem efetivados pela

Emenda à Constituição nº 49/2001 e detentores de função pública, lotados na referida

Fundação.

Os arts. 6º, 7º e 8º decorrem da necessidade de adequar o quadro de pessoal da

Fundação Helena Antipoff às atividades desempenhadas no âmbito do Instituto

Superior de Educação Anísio Teixeira - ISEAT, relacionadas com a formação de

professores. As alterações à Lei nº 15.463, de 2005, propostas no anteprojeto

permitirão o ingresso de servidores efetivos para desempenhar atribuições que

atualmente são exercidas somente por contratos administrativos.

Os arts. 9º, 10 e 11 inserem a Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex no plano de carreiras do Grupo

de Atividades de Ciência e Tecnologia, viabilizando a lotação de cargos dessas
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carreiras na referida entidade, que ainda não possui um quadro próprio de servidores

efetivos. Nesse mesmo sentido, os arts. 12 a 16 inserem a Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH e na

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG - no plano de carreiras do Grupo

de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social.

O art. 17 atende a uma reivindicação dos servidores do Estado oriundos da extinta

MinasCaixa, concedendo reajuste de 10% (dez por cento) sobre os valores da

vantagem pessoal de que trata o § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de

1991, com efeito retroativo a 1º de maio de 2010. Com essa medida, a referida

vantagem pessoal será reajustada no mesmo índice aplicado ao vencimento básico

da maioria das carreiras do Poder Executivo em maio de 2010. Os valores de impacto

financeiro decorrentes do reajuste proposto para a vantagem pessoal dos servidores

oriundos da extinta MinasCaixa foram aprovados pela Câmara de Coordenação

Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, tendo em vista a disponibilidade financeira

e orçamentária, bem como os limites de despesas determinados pela Lei de

Responsabilidade Fiscal.

O art. 18 propõe a alteração da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008, que disciplina

o Acordo de Resultados e o Prêmio de Produtividade no âmbito do Poder Executivo e

dá outras providências, de modo a estender o pagamento do Prêmio por

Produtividade aos dirigentes de órgãos e entidades do Poder Executivo e a seus

respectivos adjuntos e vices.

Os arts. 19 e 20, por sua vez, propõem a alteração da Lei nº 18.185, de 4 de junho

de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da

Constituição da República, para possibilitar o pagamento do Prêmio por Produtividade

aos contratados, desde que haja previsão de cláusula nesse sentido no Acordo de

Resultados, e sejam observados o modo de cálculo previsto em decreto e os

parâmetros da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

Propõe-se ainda, no art. 21, a alteração da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de

2006, que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado como
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Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP - e dá outras

providências, para a criação de licença especial a ser concedida para servidor civil

estadual em exercício em OSCIP, de modo a regularizar a situação previdenciária

dos servidores que se encontram nessa situação.

Por fim, propõe-se no art. 22, a regularização da situação da vantagem pessoal

percebida por servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais com vigência de aposentadoria até a data de publicação da Lei nº

14.683, de 30 de julho de 2003, com direito a percepção da remuneração de cargo de

provimento em comissão, após a correlação prevista no Anexo V.11.4 da Lei

Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a proposição do

anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa

Excelência.

Anteciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2010.

Senhor Presidente,

Informo a V. Exa. que o impacto financeiro decorrente do projeto de lei que cria

cargos e altera a estrutura da carreira Agente de Segurança Penitenciário, modifica o

Anexo III da Lei nº 15.462, de 2005, reajusta os valores da vantagem pessoal de que

trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 1991, e dá outras providências é de R$4 milhões

em um exercício.

O referido impacto decorre da proposta de reajuste de 10% sobre os valores da

vantagem pessoal atribuída aos servidores da extinta MinasCaixa.

Esclareço que a criação de cargos prevista no anteprojeto não gera impacto

financeiro, pois se destina à substituição de contratos administrativos, mediante

realização de concursos públicos.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Cria cargos e altera a estrutura da carreira Agente de Segurança Penitenciário,
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modifica o Anexo III da Lei nº 15.462, 13 de janeiro de 2005, reajusta os valores da

vantagem pessoal de que trata o art. 1º da Lei nº 10.470, 15 de abril de 1991, e dá

outras providências.

Art. 1º - Ficam criados 8.361 (oito mil trezentos e sessenta e um) cargos da carreira

de Agente de Segurança Penitenciário, de que trata a Lei nº 14. 695, de 30 de julho

de 2003, pertencente ao Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo,

com lotação na Secretaria de Estado de Defesa Social.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos de

provimento efetivo da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, constante no

Anexo I da Lei nº 14.695, de 2003, passa a ser de 13.365 (treze mil trezentos e

sessenta e cinco).

Art. 2º - O § 2º do art. 11 da Lei nº 14.695, de 2003, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 11 - ...................................................

§ 2º - A promoção do Agente de Segurança Penitenciário ocorrerá após a emissão

de parecer favorável da Comissão de Promoções, criada por esta lei, satisfeitos os

requisitos previstos no § 1º deste artigo.

..................................................................”

Art. 3º - O art. 14 da Lei nº 14.695, de 2003, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 14 - A estrutura da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, bem como

sua a composição quantitativa, é a constante no Anexo I desta lei.”

Art. 4º - Ficam criados 116 (cento e dezesseis) cargos da carreira de Gestor

Ambiental, de que trata a Lei nº 15.461, de 13 de janeiro de 2005, pertencente ao

Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com lotação

na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos de

provimento efetivo da carreira de Gestor Ambiental, constante no item I.3.1 do Anexo

I da Lei nº 15.461, de 2005, passa a ser de 189 (cento e oitenta e nove).

Art. 5º - A tabela constante no Anexo III da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005,

passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.
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Art. 6º - O inciso I do art. 4º da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 4º - (...)

I - na Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e na Fundação Helena

Antipoff - FHA, cargos das carreiras de:

(...)

Parágrafo único - A lotação dos cargos de que trata o inciso I na Fundação Helena

Antipoff destina-se exclusivamente ao Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira

– ISEAT.”.

Art. 7º - Ficam criados 115 (cento e quinze) cargos da carreira de Professor de

Educação Superior, 5 (cinco) cargos da carreira de Analista Universitário e 9 (nove)

cargos da carreira de Técnico Universitário, de que trata a Lei nº 15. 463, de 2005,

pertencentes ao Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo, com

lotação na Fundação Helena Antipoff.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos de

provimento efetivo das carreiras de Professor de Educação Superior, Analista

Universitário e Técnico Universitário, constantes nos itens I.1.1, I.1.2 e I.1.3 do Anexo

I da Lei nº 15.463, de 2005, passa a ser, respectivamente, de 2.719 (dois mil

setecentos e dezenove), 224 (duzentos e vinte e quatro) e 644 (seiscentos e quarenta

e quatro).

Art. 8º - O item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.463, de 2005 passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Anexo I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 27, 29, 31, 32, 35 e 39 da Lei nº

15.463, de 2005.)

I. 1. UEMG, UNIMONTES e FHA”

(...)

Art. 9º - O inciso I do art. 3º da Lei 15.466, 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
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I - na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior SECTES, na

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, na Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG, na Fundação João Pinheiro - FJP,

no Instituto de Geociências Aplicadas - IGA e na Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - HIDROEX, cargos das

carreiras de:”

(...)

Art. 10 - O item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.466, de 2005 passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Anexo I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° e os arts. 25, 26, 27, 31 e 35 da Lei n°

15.466, de 13 de janeiro de 2005.)

(...)

I. 1. SECTES, CETEC, FAPEMIG, FJP, IGA e HIDROEX”

(...)

Art. 11 - O item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.466, de 2005, passa vigorar com a

seguinte redação:

“Anexo II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005.)

(...)

II.1 - SECTS, CETEC, FAPEMIG, FJP, IGA e HIDROEX”

(...)

Art. 12 - O inciso I do art. 3º da Lei 15.468, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

I - na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE, na Secretaria de

Estado de Esportes e Juventude - SEEJ, na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU, na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico - SEDE, na Secretaria de Estado de Turismo - SETUR,

na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, na

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG, Agência de
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Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH e na

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG, cargos das carreiras de:”

(...)

Art. 13 - O item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005 passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Anexo I

(a que se referem os arts. 1º, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 47,48, 56 e 60

da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005.)

(...)

I.1 – SEDESE e SEEJ, SEDRU, SEDE, SETUR, SEAPA,UTRAMIG, Agência

RMBH, ARSAE-MG”

(...)

Art. 14 - O item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.468, de 2005, passa vigorar com a

seguinte redação:

“Anexo II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005.)

(...)

II.1 - SEDESE e SEEJ, SEDRU, SEDE, SETUR, SEAPA, UTRAMIG, Agência

RMBH, ARSAE-MG”

(...)

Art. 15 - O item VI.1 do Anexo VI da Lei nº 15.961, de 2005, passa vigorar com a

seguinte redação:

“ANEXO VI

(a que se refere o inciso VI do art. 1° da Lei n° 1 5.961, de 30 de dezembro de 2005.)

(...)

VI.1. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR – SECTES –,

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS – CETEC –,

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS –

FAPEMIG –, FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO – FJP –, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
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APLICADAS – IGA – E NA FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS – HIDROEX”

(...)

Art. 16 - O item VIII.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005, passa vigorar com a

seguinte redação:

“ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1° da Lei nº  15.961, de 30 de dezembro de 2005.)

(...)

VIII.1. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES – SEDESE –,

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E JUVENTUDE – SEEJ, DA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA

URBANA – SEDRU –, DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO – SEDE –, DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO – SETUR –,

DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E

ABASTECIMENTO – SEAPA –, DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O

TRABALHO DE MINAS GERAIS – UTRAMIG –, DA AGÊNCIA DE

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE –

AGÊNCIA RMBH –, E NA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS – ARSAE-MG.”.

Art. 17 - Ficam reajustados em dez por cento a partir de 1º de maio de 2010, os

valores da vantagem pessoal de que trata o § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de

abril de 1991.

Art. 18 - O “caput” do art. 24 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24 - Fará jus ao Prêmio por Produtividade o servidor em atividade, ocupante de

cargo de provimento efetivo ou de provimento em comissão ou detentor de função

pública de que trata a Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, inclusive os dirigentes de

órgãos e entidades e seus respectivos adjuntos e vices, que no período de referência

esteve em efetivo exercício, nos termos de ato formal em órgão ou entidade com
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Acordo de Resultados vigente, por período mínimo definido em regulamento.

(...)”

Art. 19 - O § 3º do art. 8º da Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

§ 3º - A autoridade contratante fica autorizada a prever, no Acordo de Resultados,

cláusula de pagamento de Prêmio por Produtividade, cujo cálculo será definido em

decreto, observados os parâmetros da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

(...)”

Art. 20 - Para o período de referência de 2009, admite-se o pagamento do Prêmio

por Produtividade ao pessoal contratado, independentemente de previsão contratual,

se o órgão ou entidade contratante houver firmado Acordo de Resultados com o

alcance das metas pactuadas no período de referência correspondente, observados

os parâmetros da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

Art. 21 - O art. 20 da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2006, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 20 - É facultada ao Poder Executivo a concessão de licença especial a servidor

civil para exercício em Oscip.

§ 1º - A concessão da licença de que trata o “caput” fica condicionada à aprovação

do órgão de origem do servidor e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

e à previsão no Termo de Parceria.

§ 2º - O período em que o servidor estiver afastado será considerado, nos termos

de regulamento, como efetivo exercício para fins de contagem de tempo para

promoção e progressão na carreira, para adicionais por tempo de serviço, e para

aposentadoria, observado, neste caso, o disposto no § 3º deste artigo.

§ 3º - O servidor licenciado, nos termos do “caput”, deverá recolher as contribuições

mensais previstas nos arts. 29 e 30 da Lei Complementar nº 64, 25 de março de

2002.”

Art. 22 - A diferença entre o provento do servidor do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG cujo ato de aposentadoria tenha

sido publicado até a data do início de vigência da Lei nº 14.683, de 30 de julho de
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2003, com direito a percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão

e a correlação prevista no Anexo V.11.4 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de

2007, passa a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita à

atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores estaduais ou

de previsão expressa em lei.

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei nº , de de de 201 0.)

“Anexo I

(a que se refere o art. 14 da Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003.)

Estrutura da carreira de Agente de Segurança Penitenciário

* - A estrutura da carreira de Agente de Segurança Penitenciário foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 16.12.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2010.)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 49 da Lei n° 15.462 , de 13 de janeiro de 2005.)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n° 49/2001 e das

Funções Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde

* - A tabela contendo o Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela

Emenda n° 49/2001 e das Funções Públicas não efetiv adas do grupo de Atividades

de Saúde, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2010.

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

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 208, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.972/2010, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.972/2010.)

2ª Fase (Grande Expediente)
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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 5.093/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Centro de Reabilitação Neurológica e

Equoterapia Amorequo, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Centro de Reabilitação

Neurológica e Equoterapia Amorequo, com sede no Município de São Sebastião do

Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade Associação do Centro de Reabilitação

Neurológica e Equoterapia Amorequo é realizar atendimento aos portadores de

necessidades especiais (crianças, adultos e idosos) na área de equoterapia e nas

demais áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, psicologia,

fonoaudiologia, nutrição, psicopedagogia e equitação.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.094/2010

Ratifica o regime especial de tributação concedido ao contribuinte mineiro dos

segmentos nele descritos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificada, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro dos
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seguintes setores:

I – de frigoríficos, em virtude de benefícios fiscais concedidos pelos Estados de São

Paulo, por meio do Decreto nº 54.643, de 5/8/2009, do Paraná, por meio do Decreto

nº 1.980, de 21/12/2007, e do Mato Grosso, por meio do Decreto nº 371, de

26/6/2007;

II – de aviação, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de

Janeiro, por meio do §5º do art. 14 da Lei nº 2.657, de 26/9/2003, acrescentado pelo

art. 12 da Lei nº 4.181, de 29/9/2003, e implementado pelo Decreto nº 36.454, de

29/10/2004;

III – de equipamentos de informática, em virtude de benefício fiscal concedido pelo

Estado de Santa Catarina, por meio da Lei nº 13.992, de 15/2/2007;

IV – de fabricação de fios têxteis, em virtude de benefício fiscal concedido pelos

Estados de Santa Catarina, por meio do Decreto nº 1.721, de 30/4/2004, de

Pernambuco, por meio da Lei nº 11.675, de 11/10/99, e do Mato Grosso do Sul, por

meio da Lei Complementar nº 93, de 5/11/2001;

V – de vestuário, confecções ou calçados, em virtude de benefício fiscal concedido

pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto nº 2.310-R, de 27/7/2009;

VI – agroindustrial de soja e derivados, em virtude de benefícios fiscais concedidos

pelos Estados do Mato Grosso, por meio do Decreto nº 768, de 17/6/2003, do Mato

Grosso do Sul, por meio do Decreto nº 11.519, de 30/12/2003, e de Goiás, por meio

da Lei nº 14.307, de 12/11/2002;

VII – de fabricação de lâmpadas e aparelhos eletrodomésticos, em virtude de

benefícios fiscais concedidos pelos Estados de Pernambuco, por meio da Lei nº

11.675, de 11/10/99, regulamentada pelo Decreto nº 21.959, de 7/12/99, do Ceará,

por meio da Lei nº 13.377, de 29/10/2003, e de Santa Catarina, por meio do Decreto

nº 1.721, de 30/4/2004;

VIII – de calçados, bolsas, cintos e bolas esportivas, em virtude de benefício fiscal

concedido pelo Estado de Pernambuco, por meio das Leis nºs 11.675, de 11/10/99, e

13.179, de 29/12/2006.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS

Nº 7.052/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de informações sobre a abertura e o

preenchimento de vagas para portadores de sofrimento mental em cumprimento de

medida de segurança no Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 7.053/2010, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Vereador Irineu Inácio da Silva por sua reeleição como

Presidente da Câmara Municipal de Contagem. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 7.054/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre a abertura

e o preenchimento de vagas para portadores de sofrimento mental em cumprimento

de medida de segurança no Estado.

Nº 7.055/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma

Agrária e ao Diretor-Geral do Instituto de Terras de Minas Gerais - Iter-MG -,

juntamente com as notas taquigráficas da reunião realizada por essa Comissão em

6/12/2010, no Município de Francisco Sá, pedido de informações sobre as terras do

Estado que estejam em concessão, sob qualquer instrumento jurídico, a empresas

privadas e a situação da relação contratual entre essas empresas e o Estado.

Nº 7.056/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações que

relaciona, sobre a gestão do Parque Fernão Dias. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 7.057/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Centro de Pesquisas René Rachou, nesta Capital,

pedido para enviar uma equipe de técnicos e pesquisadores à região de Nova

Contagem a fim de investigar a proliferação de uma espécie de caramujo gigante e a

sua nocividade para a saúde humana e o meio ambiente. (- À Comissão de Saúde.)
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Nº 7.058/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências relacionadas ao

Parque Fernão Dias, no Município de Contagem: cessão de parte da área à PMMG,

com vistas à construção de unidade do Colégio Tiradentes; restabelecimento e

recuperação dos espaços esportivos, com as intervenções que menciona, e

contratação de uma segurança mais efetiva. (- À Comissão de Educação.)

Nº 7.059/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de informações sobre as obras de implantação da

rede de coleta de esgotos sanitários que a empresa vem realizando na Penitenciária

Nelson Hungria e no Bairro Estaleiro II, em Contagem.

Nº 7.060/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre o

cronograma das obras de coleta e tratamento de esgoto da região de Nova Contagem

e do esgoto produzido no interior da Penitenciária Nelson Hungria, bem como cópia

do convênio firmado com o Município de Contagem, transferindo à empresa os

serviços de água e esgoto. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 7.061/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita sejam

encaminhados à Copasa-MG relatório da visita realizada por essa Comissão ao

Bairro Amazonas, em 23/9/2010, e pedido de providências para a solução dos

problemas de refluxo de esgotos sanitários em residências situadas nas proximidades

da Rua Dorinato Lima, no mesmo bairro. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 7.062/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Contagem pedido de providências com vistas

a buscar soluções para as inundações no entorno do Km 478 da BR-381,

especialmente no encontro dessa rodovia com a Rua Dorinato Lima, no Bairro

Amazonas, Município de Contagem, e cópia do relatório da visita realizada por essa

Comissão ao local das inundações, em 23/9/2010.

Nº 7.063/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de providências para que estude

a viabilidade de celebrar convênio com as associações de moradores das cercanias

da Penitenciária Nelson Hungria, com vistas à utilização de parte da área verde da
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região para atividades de lazer e esporte; para que suspenda imediatamente a

cobrança indevida da taxa de esgoto, especialmente da população do Bairro Ipê

Amarelo; para que ceda à Prefeitura Municipal de Contagem, por meio de convênio

próprio, dois caminhões de limpeza de fossas sépticas; e para que autorize essa

Prefeitura, por meio de convênio próprio, a fazer o lançamento dos dejetos das fossas

sépticas dos Bairros da região na Estação de Tratamento de Esgoto de Nova

Contagem, até que as obras de coleta e tratamento do esgoto sejam concluídas.

Nº 7.064/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Contagem pedido de que realize estudos e

ações com vistas à transformação da antiga Estação Ferroviária Bernardo Monteiro

em centro de memória e de atividades culturais, bem como para a criação de área de

lazer no terreno supostamente pertencente à extinta Rede Ferroviária Federal S.A.,

no Bairro Bernardo Monteiro, nesse Município, assim como seja encaminhado o

relatório da visita dessa Comissão aos locais mencionados, no dia 23/9/2010. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.065/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de informações que menciona, sobre os serviços

prestados no Município de Contagem, relacionados a coleta e tratamento de esgotos

sanitários. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 7.066/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,

juntamente com as notas taquigráficas da reunião realizada pela Comissão de

Assuntos Municipais, em 6/12/2010, no Município de Francisco Sá, pedido de

providências para verificar a possibilidade de agendar sessão conciliatória, em 2ª

instância, entre o Estado e a empresa Itapeva Florestal Ltda.

Nº 7.067/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal e ao Presidente do

Superior Tribunal de Justiça as notas taquigráficas da reunião realizada pela

Comissão de Assuntos Municipais, em 6/12/2010, no Município de Francisco Sá, e

pedido de providências com vistas à inclusão nas pautas de julgamento das referidas

Cortes dos recursos em que figura como parte a empresa Itapeva Florestal Ltda.
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Nº 7.068/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas

Gerais, à Coordenadora das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, do

Patrimônio Histórico e Cultural, e da Habitação e Urbanismo do Estado de Minas

Gerais, ao Superintendente do Ibama no Estado e ao Diretor-Geral do IEF-MG as

notas taquigráficas da reunião realizada pela Comissão de Assuntos Municipais, em

6/12/2010, no Município de Francisco Sá e pedido de providências com vistas à

apuração de denúncias de crimes ambientais, tais como queimadas, carvoejamento

ilegal e trabalho insalubre e escravo, contra a empresa Itapeva Florestal Ltda.

Nº 7.069/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado e aos Secretários de Agricultura, Ciência e

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico pedido de providências com vistas ao

desenvolvimento de tecnologias que confiram competitividade à cafeicultura de

montanha e ao financiamento dos investimentos necessários a esse segmento de

produção.

Nº 7.070/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado aos Governos Federal e Estadual pedido de providências para que seja

dada atenção especial ao endividamento crônico do cafeicultor, bem como à

necessidade de implementação de uma política de garantia de renda para a categoria

no Estado.

Nº 7.071/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado às bancadas mineiras no Senado e na Câmara dos Deputados pedido

de providências para que, no projeto de lei que altera o Código Florestal, sejam

alteradas as normas sobre a reserva legal, de modo a não inviabilizar

economicamente as pequenas e médias propriedades com ocupação consolidada.

Nº 7.072/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Agência da Receita Federal, em Varginha, pedido de providências

para estender o horário de atendimento aos usuários do Porto Seco para além das 16

horas.

Nº 7.073/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulada

manifestação de apoio ao Ministro de Estado da Educação pela criação do Consórcio
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das Universidades Federais Sul-Sudeste, em Minas Gerais, a ser formalizado a partir

do Plano de Desenvolvimento Institucional do Consórcio PDIC-2010.

Nº 7.074/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para que seja realizada reforma geral

da E. E. Dona Caetana América de Menezes, localizada no Distrito de Barra Alegre,

Município de Ipatinga.

Nº 7.075/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ouvidor Ambiental do Estado pedido de providências para averiguar

os motivos da ausência do Diretor-Geral do IEF e do Secretário de Meio Ambiente à

51ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos realizada, em

14/12/2010, para a qual foram convidados.

Nº 7.076/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita sejam

encaminhados à Agência Nacional de Transportes Terrestres cópia do relatório da

visita realizada por esta Comissão ao Bairro Amazonas, em 23/9/2010, e pedido de

providências para que realizem e fiscalizem a limpeza da tubulação de drenagem

pluvial instalada sob o piso da BR-381, nas proximidades do encontro dessa rodovia

com a Rua Dorinato Lima, no Bairro Amazonas, Município de Contagem e outras que

menciona. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 7.077/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

às Secretarias de Meio Ambiente e de Defesa Social e à Superintendência da

Supram Norte pedido de providências relativas ao processo de licenciamento do

empreendimento da empresa Ibérica Agropecuária Ltda, no Município de Miravânia,

em face de denúncias encaminhadas pela Associação Mineira de Defesa do Meio

Ambiente.

Nº 7.078/2010, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja registrada nos anais

desta Casa a matéria do jornalista Carlos Lindenberg intitulada "Nova fabrica da Fiat

preocupa", publicada no jornal "Hoje em Dia" em 15/12/2010. (- À Mesa da

Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Participação

Popular (2), da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Antônio Júlio (3).

Comunicações
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Meio

Ambiente, de Minas e Energia, de Educação, de Segurança Pública, do Trabalho e de

Cultura.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderia deixar de

ocupar esta tribuna para fazer as minhas despedidas, uma vez que não estarei nesta

Casa, no próximo mandato.

Fui consagrado com 28 anos de mandato. Os eleitores me deram autoridade para

discutir vários assuntos no meu Estado. Acredito que somei muito. Da mesma forma

como entrei pela porta da frente, saio pela porta da frente, sem nenhuma mácula no

meu nome e no meu mandato, porque nunca me envolvi em absolutamente nada de

errado.

Ontem estive conversando com alguns Deputados, e um deles me disse que estava

preocupado porque o Judiciário iria me perseguir. Srs. Deputados, se eu acreditar

nisso, acreditarei que a sentença que recebi do Judiciário no ano passado foi uma

encomenda. Não posso acreditar nisso! Se eu acreditar nisso, acreditarei que o

mesmo grupo que me sentenciou poderia ter modificado o resultado das urnas,

porque estas não falam a verdade. Elas dizem o que são programadas para dizer.

Quero sair daqui com a cabeça erguida, com o sentimento do dever cumprido.

Como disse o pessoal da minha casa hoje, estou parecendo um pintinho no lixo,

porque a minha vida desde os 32 anos de idade aconteceu dentro de Parlamentos -

Câmara Municipal de Belo Horizonte, esta Casa, Congresso Nacional e novamente

esta Casa. Quero dizer que de política ninguém sai; só quando morre. Logo,

participarei ativamente, talvez até com maior intensidade que no momento em que

estive no Parlamento. Isso porque, na política, quando recebemos para fazer as

coisas, todos são jogados no mesmo balaio. Hoje perdemos muito em virtude da

vontade da imprensa. Quando entrei na política, era muito difícil negociar algum

recurso do governo para pagar a jornais. Hoje, quando a Prefeitura de Belo Horizonte

aumenta a verba de R$4.000.000,00 por ano para R$32.000.000,00, não faz isso

para beneficiar o povo. Quando o Estado destina quase R$600.000.000,00 para
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bancar publicidade institucional, obviamente isso não trará benefício para a saúde

nem para a educação.

Gostaria de dizer que sairei da mesma forma como entrei, sem nenhum sentimento

de perda; muito pelo contrário, para mim será uma vida nova, e penso que isso é

importante para o Parlamento. Não nasci aqui; obviamente não morreria aqui. Quero

estar atento. Continuarei honrando esta Casa como sempre o fiz durante os cinco

mandatos que exerci aqui. Deixo um forte abraço para todos. Desejo-lhes um feliz

Natal, um próspero Ano-Novo e um feliz mandato.

Penso que a minha presença não seria mesmo muito benéfica aqui. Outro dia

assustei-me, ao ler um jornal da nossa Capital, quando vi, estampada na primeira

página, uma entrevista com um traficante de uma favela local. O traficante disse: “Nós

estamos preparados para nos defender dos bandidos do Rio de Janeiro. Eles não

entrarão aqui, a não ser que tenham muito dinheiro e muitas armas para negociarem”.

No mesmo jornal, outro dia, vimos que os apartamentos da Vila São José foram

invadidos por traficantes. Realmente este não era lugar para o Irani. Muito obrigado a

todos os senhores.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Irani, neste momento gostaria de

demonstrar um sentimento muito profundo que tenho por V. Exa. já há muito tempo e

enaltecer sua figura não apenas pelo discernimento das coisas públicas, mas também

pela coragem, que sempre foi sua marca. Sua coragem para falar e para realizar com

determinação é incomum entre nós. V. Exa. tem um diferencial: não tem “papas na

língua”, fala o que vem do coração sem medo.

Entendemos muito bem sua posição porque também somos seu colega de derrota

eleitoral. Sabemos como é difícil fazer política hoje; é muito complicado. Se não

houver esquema, não levamos adiante nossos propósitos. Por isso devemos elogiar

todos os que foram eleitos, pois conseguiram superar essa dificuldade, que é imensa

e terrível na Pátria brasileira.

Receba meu cumprimento, meu abraço de amigo e companheiro, que com você

conviveu ao longo de muitos anos em nosso velho MDB, no PMDB e no PL.

Estivemos juntos ao longo deste tempo, em tantas lutas, desde o governo Tancredo

Neves. Conte comigo quando e onde quiser, pois sou seu amigo, companheiro e o
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admiro muito. Um abraço.

O Deputado Irani Barbosa* - Fomos companheiros até mesmo em Brasília.

A vida não é o Parlamento; ela acontece lá fora. Às vezes, o Parlamento nos

distancia da realidade e até da família. Não há males que não venham para que

coisas melhores aconteçam. Talvez, eu, com 60 anos, recomece do lado de fora.

Talvez interfira mais na política do que podemos interferir hoje nesta Casa, que

sentimos que não é mais aquele Parlamento que conhecemos em nosso tempo.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Trago meu abraço, meu carinho e minha

admiração. V. Exa. nos ajudou como Deputado Federal, e fomos contemporâneos no

PMDB. São 28 anos de vida pública, e isso não é para qualquer um. É um sinal que

uma construção foi feita como um todo nesse período. Como V. Exa. já disse: “É um

sentimento de dever cumprido”. Entretanto, como só largamos isso, quando

morremos, continuaremos com ou sem mandato trabalhando em prol de Minas, das

nossas cidades e da Nação. Parabéns pela sua caminhada.

O Deputado Irani Barbosa* - Obrigado, Deputado Wander Borges.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Irani, ouço V. Exa. falar e tenho a

tranquilidade de saber que isso não é uma despedida, mas apenas um momento.

Estamos aqui há 12 anos e, logo que aqui entramos, tivemos a oportunidade de

conversar com V. Exa. Ouvimos seu posicionamento e conhecemos sua maneira

franca de olhar nos olhos, V. Exa. é realmente um homem que aprendi a admirar.

Creio que posso dizer que tenho a sua amizade, pois a minha V. Exa. a tem há

muito tempo. Não só a minha, mas também a de minha esposa, Lais, de minha filha

Laisinha, de Luísa, Lara e até de meu neto, que hoje tem três anos. V. Exa. é um

homem de quem temos a alegria de sermos amigos. V. Exa. plantou muito bem sua

semente, cuidou muito bem de seus amigos e sabe ter a amizade e a lealdade no

coração. Às vezes, compra brigas que nem são suas, mas realmente luta para

combater as injustiças. Topa entrar em briga sem ser chamado porque sabe que

algum lado está injustiçado. Tenho uma profunda admiração por V. Exa., pela

maneira como conduz sua vida e trata seus amigos. E me incluo entre eles.

Considerando que isso não seja uma despedida, quero ter a oportunidade de

conviver cada vez mais com V. Exa. e sua família.
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Há também a alegria de V. Exa. ter plantado sementes que germinaram em muitos

lugares. Um exemplo é seu filho, aquele belo rapaz, grande Vereador, que tem

seguido os seus passos, talvez de uma maneira até melhor.

Irani, quero continuar sendo seu amigo, mais a cada dia. Toda a minha família

defende V. Exa. Tenho a certeza de que em algum dia e em algum lugar poderei

retribuir tudo aquilo que fez por mim.

O Deputado Irani Barbosa* - Deputado Arlen Santiago, o que fazemos na vida é

com convicção. Aprendi que, se podemos, temos de ajudar as pessoas nos

momentos difíceis e não importa se haverá retribuição. Tenho um carinho muito

grande por V. Exa. Sinto que também é um homem atrevido, dinâmico e persistente.

Isso não faz bem ao poder em Minas Gerais. Tanto é que V. Exa. começou a tomar

algumas chicotadas um dia desses porque pôs as “manguinhas de fora” e não aceitou

o jogo do sistema. Isso é assim mesmo. Vale a pena continuar. Essa coragem que

adquirimos na vida obviamente não vem do poder, mas sim da formação que tivemos

- e ela continuou na vida comum. Da mesma maneira que vim ao poder, saio dele de

cabeça erguida. Mantenho a minha coragem do mesmo jeito - aliás, mantenho-me

talvez mais na atividade política fora do Parlamento do que dentro. Deputado Arlen

Santiago, muito obrigado. Pode ter certeza de que V. Exa. compartilha da minha

amizade, do meu carinho e respeito, pois sei da sua luta e garra. É óbvio que V. Exa.

incomoda também seriamente algumas pessoas.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Na pessoa do Deputado Walter Tosta, em

meu nome e do PMN, queria dizer-lhe que, como está fazendo uma despedida, V.

Exa. sabe melhor do que qualquer pessoa neste Plenário o que ocorreu nestes seus

28 anos de vida pública, dos feitos, das realizações e de tudo de bom que ocorreu no

seu trabalho. Na verdade, é inegável a qualidade de combativo e independente. V.

Exa. é muito rico na sua persistência. Se não formos persistentes, nem acreditarmos

naquilo que desejamos fazer, não construímos nada. Portanto, pela sua história

política e pela fama, as quais deixa - e bem sei que elas não estão terminando -

construídas até a presente data, receba os elogios e o reconhecimento do PMN na

pessoa do nosso Presidente Walter Tosta e do seu amigo Duarte Bechir.

O Deputado Irani Barbosa* - Obrigado, Deputado Duarte Bechir. É muito importante
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ter amigos como V. Exa. e que entraram para este Parlamento também com aquela

inocência dos que querem mudar as coisas. No entanto, infelizmente o nosso

Parlamento atualmente não é esta Casa. Nada mais é decidido aqui dentro, mas num

outro Poder, numa outra esfera onde funcionam outras coisas que não é aquela

liberdade que pensávamos que poderia haver num parlamento. Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Caro Deputado Irani Barbosa, queria,

neste momento, trazer-lhe o meu abraço como amigo e companheiro de tantos anos.

Convivemos juntos e passamos por momentos importantes nesta Casa, assim como

de amizade. Se V. Exa. está deixando esta Casa, pode ter certeza de que a marca

que aqui deixou foi da amizade e da lealdade. Está-se despedindo

momentaneamente deste Parlamento um ex-Vereador de Belo Horizonte, um

Deputado Estadual por vários mandatos e um Deputado Federal, que, sem dúvida

nenhuma, escreveu o seu nome na história deste Estado, aliás, uma história diferente

de muitas outras. Há pessoas que por aqui passam, mas nem mais nos lembramos

delas depois de algum tempo. V. Exa. deixará uma marca profunda e indelével.

Todos se lembrarão da sua atuação de coração, lealdade e amizade. Queria deixar-

lhe essa impressão. Tenho a honra de ter convivido com V. Exa. e de chamá-lo de

amigo e companheiro. Receba em particular o nosso abraço. Que Deus o acompanhe

e proteja, juntamente com Gracinha e os seus filhos, para que V. Exa. conquiste

novos terrenos e uma nova vida.

O Deputado Irani Barbosa* - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. V. Exa. sempre

foi um grande amigo e companheiro nesta Casa e pode ter certeza de que um

Deputado valoroso.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte)* - Primeiramente quero dizer que V. Exa.

é representado, nesta Casa, por oito Deputados, oito amigos e companheiros. Nós,

do PMDB, continuamos aqui, onde V. Exa. plantou uma semente muito grande de

amizade, de companheirismo. Queria dizer o que canta Mílton Nascimento: “amigo é

coisa para se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração”. V. Exa. será

sempre nosso amigo e companheiro. O nosso mandato é o seu mandato; foi isso que

V. Exa. fez por Minas. Tenho certeza de que V. Exa., juntamente com a Gracinha,

continuará fazendo diferença na política de Minas, pela sua coragem, lealdade e
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vontade de transformar a política em coisa boa. Foi uma honra ser aprendiz de V.

Exa. por todos esses anos; V. Exa. sempre foi o mestre da política de Minas. Muito

obrigado.

O Deputado Irani Barbosa* - Muito obrigado, Deputado Adalclever Lopes. Tenha

certeza de que V. Exa. tem em mim um amigo e um respeito muito grande. V. Exa. é

um camarada lutador, também perseverante, obviamente bem jeitoso para lidar com

este Parlamento e com o poder. É uma honra muito grande ter sido seu companheiro.

Tenha certeza de que lhe devo muitos favores que dinheiro não paga, V. Exa. sabe

muito bem. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Caro Deputado Irani Barbosa, na

verdade não assisti à íntegra de seu pronunciamento porque estava participando de

reuniões e de uma entrevista para a imprensa. Mas não poderia deixar de fazer aqui

o registro do profundo vácuo que sua ausência deixará na próxima legislatura. A

marca de sua atuação parlamentar é a coragem, o destemor, a desvinculação; a

recusa ao cabresto e ao mandonismo e a negativa da subjugação do Poder que V.

Exa. representou por tantos anos. Nessa quadra da vida política nacional em que os

Legislativos se atrofiam diante de Executivos hipertrofiados - em Minas Gerais esse

quadro se pinta ainda com tintas mais fortes. Até já sugeri mudarmos o nome da

Assembleia para Assembleia Homologativa, já que ela só faz homologar as vontades

de um Executivo hipertrofiado -, o seu destemor, a sua coragem e o seu sentido de

independência farão muita falta.

Mas se sua presença física não se fará tão frequente a partir do início do próximo

ano, seu exemplo fica aqui marcado. Sua participação em outra instância da política e

marcantemente na instância do nosso partido, será como um lume a nos guiar.

Independentemente de V. Exa. se posicionar em matérias de forma correta ou errada

na visão de quem quer que seja, V. Exa. sempre o fez com coragem e com o melhor

de seus esforços. Saiba que V. Exa. deixará um vácuo neste seu amigo, se me

permite tratá-lo assim, e neste seu admirador. Fará falta o Deputado Irani Barbosa na

Casa Legislativa do povo de Minas. Vá com Deus, que continuaremos juntos.

O Deputado Irani Barbosa* - Obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz. Tenha certeza

de que a vida não encerra. Eu definiria essa clareza nos posicionamentos talvez não
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como um posicionamento ideológico ou idealista, mas mais como um posicionamento

anarquista, porque o poder sempre incomoda. Vemos grupos que se beneficiam do

poder, que se enriquecem, locupletam-se e tentam escravizar, principalmente os que

formam a grande horda de zumbis tocados pelo poder maior no silêncio, na quietude,

na covardia e no anonimato. Esse é o pior do ser humano. Prefiro ser o que sou,

continuar independente com ou sem poder, não faz diferença. Tenha certeza que V.

Exa. também tem em mim um amigo; e continuaremos amigos por muitos anos. Muito

obrigado.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Irani Barbosa, desejo a V. Exa.

muito sucesso, pois sabemos que ficará próximo da política e orientando seu filho,

que vem seguindo seus passos. Uma coisa que sempre admirei em V. Exa. é

enfrentar e expor sua posição. Às vezes não concordamos, mas sabemos que está

falando o que sente e que não guarda o que pensa. V. Exa. é alguém que podemos

enfrentar frente a frente, pois sabemos que se posiciona.

Hoje é um dia marcado pela sua despedida, pois Minas Gerais sofre um grande

golpe, perdendo a Fiat, da qual V. Exa. sempre foi defensor. Uma empresa tão

importante e que fará uma nova fábrica no Brasil. Em Brasília, à noite e às

escondidas, após tudo acertado para que a Fiat continuasse em Minas Gerais, o

Presidente Lula levou-a para Pernambuco. Essa é uma grande derrota para Minas

Gerais, pois muitos empregos seriam gerados. Deputado Irani Barbosa, sei que V.

Exa. sempre fez essa defesa no seu trabalho parlamentar, mas Minas Gerais sofre

esse golpe. Tanto ouvimos dizer que a nova Presidente é mineira, e agora Minas

perde investimento, empregos e recursos. Parece que, neste dia em que V. Exa. está

se despedindo de nós - não da vida pública -, acontece isso que atinge a todos os

mineiros e a V. Exa., um grande defensor do nosso Estado. Felicidades. Sabemos

que V. Exa. estará sempre próximo, algumas vezes vindo contestar posições nossas,

mas sempre com a sinceridade, uma marca que admiro.

O Deputado Irani Barbosa* - Obrigado. Como jogador, V. Exa. sabe que sempre

joguei pesado, mas joguei limpo e de frente. Nem sempre o que pensamos é o certo,

mas a vida nos ensina que devemos ser claros. Seja bravo ou o que for, mas jogue

de frente, não é preciso fazer jogo pelas costas. Isso é muito comum em Minas
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Gerais, a terra da conspiração, mas não sou mineiro nesse aspecto. Sou muito

diferente, muito transparente e franco. Bravo às vezes, mas como qualquer ser

humano. Obrigado.

O Deputado Agostinho Patrus Filho (em aparte)* - Sr. Presidente, ouvi atentamente

as palavras dos Deputados João Leite e Irani Barbosa e gostaria de fazer alguns

esclarecimentos a respeito da Fiat Automóveis. A Fiat se fortalece e faz em Minas e

no Brasil o maior investimento de toda sua história. De 2014 a 2019, investirá no

Brasil cerca de R$10.000.000.000,00, o que trará a Minas Gerais

R$7.000.000.000,00. Cerca de R$2.500.000.000,00 a R$3.000.000.000,00 serão

usados em uma nova filial da empresa em Pernambuco. O fortalecimento da Fiat no

Brasil é importante para Minas Gerais. Quanto mais forte ela estiver, melhor para

Minas. Portanto, não vejo como problema os investimentos fora de Minas. A GM fez

investimentos no Sul, a Ford fez investimentos na Bahia. Os mercados vão sendo

ocupados, e é importante a distribuição no extenso território brasileiro dos diversos

investimentos na área automobilística. Portanto, esse investimento de mais de

R$7.000.000.000,00 em Minas, o maior de sua história, fortalece a empresa e Minas,

pois, de todas as montadoras, a Fiat é a mais mineira.

Quero aproveitar a oportunidade para saudar o Deputado Irani Barbosa,

companheiro nesta Casa - também do meu pai, por várias legislaturas -, por seu

desempenho e pela forma correta e transparente com que pautou o seu trabalho na

Assembleia de Minas e na Câmara Federal. É um Deputado único no Parlamento

mineiro e, sem dúvida, vai deixar uma grande lacuna nesta Casa, por seus

pronunciamentos em que chama atenção para assuntos importantes, que precisam

ser sempre debatidos. Tenha certeza, Deputado Irani Barbosa, de que seus

ensinamentos e sua trajetória servirão de exemplo para os novos Deputados que aqui

chegam e para os que chegaram na atual legislatura e que têm em V. Exa. e em seus

inúmeros mandatos um parâmetro de como conduzir a vida pública e como dar

continuação a uma carreira de tanto sucesso. Também desejo ainda mais sucesso a

seu filho, Iran, uma revelação da política mineira como Vereador na Câmara de Belo

Horizonte, onde em primeiro mandato já se destaca, trazendo à baila, como seu pai,

temas muitas vezes polêmicos e evitados por outros parlamentares, mas que são
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fundamentais na discussão do dia a dia do Parlamento mineiro.

O Deputado Irani Barbosa* - Obrigado, padrinhozinho. V. Exa é muito competente e

também um grande companheiro.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Irani Barbosa, homem

brigão de Venda Nova; homem que chegou no Parlamento para mostrar que Venda

Nova existia e que essa região da cidade precisava ter um representante. O

Deputado Irani Barbosa fez por Venda Nova o que poucos fizeram até hoje, embora

afirmem que fizeram. Acho que todos já disseram isso, mas o Deputado Irani Barbosa

- meu amigo, companheiro, confidente, meu irmão - fará falta. É um caboclo que sabe

chegar, permanecer e agradar em todas as rodas desta Casa, em todos os

segmentos, com todos os colegas. O Deputado Irani Barbosa nunca foi um espalha-

bolinho, como outros aqui. O Parlamento mineiro sentirá sua falta; sentirá falta de seu

jeito doido de chegar, de mostrar e falar a verdade. O Deputado Irani Barbosa saiu de

uma Câmara Municipal, veio para a Assembleia e foi para Brasília, onde marcou sua

presença com realizações, mas voltou para cá, porque o povo pediu. Para mim, os

que dizem que o Irani vai deixar a política estão enganados. Nunca a deixará; isso é

momentâneo. Mas Irani Barbosa já preparou isso. Os mais chegados sabemos que V.

Exa. já quis parar na eleição passada. Acho que isso tinha que ter sido explicado,

como fez o Deputado Adalclever. Ora, quantas vezes V. Exa. disse que não lidaria

com isso mais, que havia parado e que colocaria em seu lugar um menino muito

melhor do que V. Exa.? Posso dizer que vi nascer e crescer esse menino, que está

trabalhando e fazendo bonito. É um menino muito melhor do que o pai, porque juntou

a esperteza, a qualificação e a palavra cumprida que tem o pai com todo o trabalho

que tem a mãe. V. Exa. hoje se afasta um pouquinho do Parlamento, mas ficará

sempre em cima. Terá nesta Casa amigos que estarão do seu lado quando precisar;

V. Exa. nunca estará sozinho. O Irani Barbosa é uma pessoa que, onde estiver,

sempre terá a seu lado companheiros e amigos, que gostam de conviver com ele,

que gostam do seu jeito e o respeitam. O Deputado Irani Barbosa se afasta da

política, mas nos deixa o Iranzinho. Repetirei mais uma vez: Iranzinho é muito melhor

que V. Exa. O Iran será a grande revelação da política neste ano, como já está

sendo, e nos próximos anos. Iranzinho sabe fazer política, pois nasceu no meio dela
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e, acima de tudo, viu com o pai que palavra que é dada deve ser cumprida,

compromisso que é feito deve ser cumprido. Além disso, é uma pessoa que tem

gratidão. Hoje V. Exa. deixa a Assembleia e amigos dentro deste Parlamento. Tenho

certeza de que daqui a quatro anos, se cismar, V. Exa. disputará a eleição e estará

aqui de volta, pois tem capacidade e amigos para isso, além de eleitores fiéis.

O Deputado Irani Barbosa* - Deputado, não conheço nenhum programador, então é

difícil voltar a esta Casa.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - O problema não é um bom

programador, mas uma boa campanha política, e V. Exa. sabe fazer campanha.

Quando se sabe fazer, se faz. V. Exa. e a Gracinha tenham o meu abraço, a minha

gratidão, o meu companheirismo. Pode ter certeza absoluta: foi muito bom conviver

com V. Exa. desde a primeira hora. Há 25 anos, na Rádio Capital, levava-o a meu

programa e lhe perguntava: “Vereador, o senhor não acha que Vereador ganha

muito?”. Então escutava: “Por isso é que o senhor quer ir para lá, não é mesmo?”.

Parabéns.

O Deputado Irani Barbosa* - Deputado, pode ter certeza de que o senhor será um

grande companheiro, principalmente porque puxa o saco e está tendo essa

oportunidade.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Para o amigo de verdade e colega

Deputado Irani Barbosa, graças a Deus temos uma amizade que dura cerca de 28

anos, que é do tempo do Tancredo Neves ou do Itamar Franco como Senador. Quero

dizer com isso que a nossa amizade é atemporal, não depende de tempestade ou de

bonança. É uma amizade com V. Exa. e a Gracinha, por quem tenho grande apreço.

Quando começamos e marchamos juntos como Vereadores, lembro-me de que já

lutava por Venda Nova, que era prioridade em seu trabalho. Falarei uma coisa que

não sei se a imprensa aproveitará de forma negativa, usarei como figura de

linguagem para falar de meu apreço por sua pessoa. Costumo dizer que V. Exa. é

como uma cascavel, mas uma cascavel honesta. Essa é uma cobra honesta, avisa

antes de atacar, pois tem um guizo para isso. Você, Deputado Irani - desculpe-me

não o chamar de V. Exa., pois abomino esse negócio. Quem, como ser humano, é

excelência neste mundo? Ninguém, apenas Jesus Cristo foi a excelência. O
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Parlamento mineiro perderá, pelo menos nos próximos anos, um Deputado corajoso,

que não tem papas na língua. Irani Barbosa nunca se amendrontou ou se acovardou

diante de qualquer situação. Nem mesmo diante de Governadores, Deputados,

Delegados ou Juízes. Como o conheço há 28 anos e o acompanho, a Gracinha e sua

família, talvez essa seja uma das despedidas mais difíceis. Para mim isso não é

despedida, mas apenas uma pausa que só Deus sabe. Deputado Irani, fico

emocionado por causa da nossa amizade, de como conheço você e a Gracinha.

Vocês trouxeram grande contribuição para o Estado de Minas, não apenas para

Venda Nova. Quero dizer que, na pessoa do Deputado Antônio Genaro, você tem um

amigo para todas as horas. Não é amigo apenas para um momento, mas para todas

as horas. A qualquer momento estou à disposição. Tenho a impressão de que V. Exa.

ainda volta para cá. Só Deus sabe disso, porque o futuro está nas suas mãos. Que

Deus, então, o abençoe e guie iluminando seus pensamentos e a Gracinha. Não

quero fazer pausa na nossa amizade porque amizade não tem pausa, será para

sempre. Conte comigo.

O Deputado Irani Barbosa* - Obrigado, Deputado Antônio Genaro. Pode ter a

certeza de que a amizade continuará sólida pela vida inteira. Essa questão de ser

político ou não, quero dizer que a política só deixa o sangue quando morre. Acho que

hoje, com o advento da internet, está muito mais fácil, às vezes, fazer política sentado

em um cantinho e colocando o que se sabe para que todos realmente tomem

conhecimento do que acontece. Acho que Minas precisa de alguém que dirija os

bastidores. Sobre tudo que pode ser falado, vemos que a imprensa recebe muito para

isso, muito dinheiro, e acho que podemos contribuir com isso falando um pouco com

mais liberdade, pois não estarei participando nem do Parlamento nem do governo.

Acho que teremos mais liberdade para contar as histórias, documentá-las e exibi-las

para todos os mineiros e brasileiros, se Deus quiser. Que Deus continue a proteger V.

Exa. Tenha certeza de que V. Exa. é um dos grandes amigos que respeitamos e de

que essa é uma das grandes amizades sólidas que temos na vida. Deus o abençoe.

Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar o ilustre

Deputado. Estava aguardando os outros colegas Deputados se pronunciarem e
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percebi que, na fala do Deputado Sávio Souza Cruz, me identifiquei muito mais com

as suas palavras. O nobre Deputado teve a oportunidade de dizer que, pela sua

origem rude - e aí talvez haja algumas coisas que nos identifiquem - e franqueza e

por termos esse perfil, possuímos uma capacidade muito maior de enfrentar e

também encontrar obstáculos pela frente. Não os contornamos muito, porque falamos

de peito aberto. Na política, logo quando chegamos, as pessoas - e utilizarei uma

linguagem mais nossa -, os mais velhacos, aqueles mais espertos para driblar os

obstáculos fazem disso o dia a dia, uma rotina. Contudo, não damos conta de fazer

isso, até pelo caráter, personalidade, formação e adversidades enfrentadas ao longo

de muito tempo. Não nos permitem, após posse e no exercício do mandato, ter uma

nova postura, uma nova personalidade. Não damos conta de fazer esse tipo de

pessoa. Também sou assim, e o Deputado sabe disso. Assim encontramos muito

mais obstáculos, mas é a característica. Talvez o Deputado Sávio Souza Cruz tenha

tido a maior felicidade de não aceitar o cabresto, de não ser submisso, de não aceitar

imposições. Ontem mesmo, ao ocupar essa tribuna durante a discussão de uma

matéria, disse que a minha maior decepção, em 12 anos sendo Deputado e

convivendo com V. Exa., foi não ter a independência de que todos nós gostaríamos.

É óbvio que brigamos muito mais por isso, até pelo perfil que temos. Brigamos todos

os dias, a todo minuto, em qualquer instante, porque não aceitamos as formas

colocadas. Quero fazer este registro. Nunca tivemos uma proximidade maior, mas

não poderia deixar de fazer este registro, até porque, quando percebemos que

naquela outra pessoa há características que se identificam com as suas, seria de

bom alvitre chegar aqui e dizer isso. E isso incomoda muita gente, mas é a marca que

temos e deve ser ressaltada.

Se V. Exa. perceber, verá que a maioria dos Deputados que ocuparam a tribuna

para aparteá-lo ressaltou... Muitas vezes, utilizaram outras palavras que talvez não

gostemos de usar. Muitas vezes, o português é mais claro e objetivo. Alguns se

sentem doloridos e incomodados de falar um português mais aberto. Não é o seu

perfil nem o meu, e acho que deveria ser exaltada e registrada sua passagem por

esta Casa. Convivemos aqui por 12 anos e nos respeitamos. Tivemos divergências,

mas o respeito se manteve. Cumprimento V. Exa. especialmente pela marca da sua
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personalidade em não aceitar imposição. No dia em que o parlamentar que ocupa a

Presidência, não os demais, adotar esse tipo de postura, o Poder Legislativo

retomará a sua origem de Poder independente. Infelizmente, há muito tempo, não

vemos isso no Legislativo. Quero cumprimentá-lo e desejar-lhe muita luz e paz em

sua vida.

O Deputado Irani Barbosa* - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. Sobre o que

V. Exa. disse em relação a sua identificação comigo, realmente, todos os dias, V. Exa

terá de provar que é competente. A cada dia do seu mandato terá de provar que não

é o sargento da Rotam que está aqui, é um parlamentar que entende, luta e acredita

no que faz, pois não fazemos parte da elite, a forjadora do atual sistema parlamentar

em nosso país. Tenha certeza disso. V. Exa. tem o meu apoio, admiração e respeito.

Pode ter certeza de que é competente. Muito obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Ilustre Deputado Irani Barbosa,

como disse ontem na despedida do nosso Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho,

talvez as minhas palavras reflitam o sentimento de todos os colegas novatos que

estão encerrando o primeiro mandato. O nosso sentimento é que convivemos durante

quatro anos com um lutador. O Deputado Irani Barbosa é um lutador. Termina neste

momento uma batalha, como disse o Deputado Antônio Genaro - temos certeza disso

-, mas um lutador nunca encerra a guerra. V. Exa. é um lutador. Conhecendo-o como

o conhecemos, sabemos que seguirá lutando.

Deputado Irani Barbosa, quero dizer que para nós, novatos, a sua presença neste

Parlamento foi um ensinamento. Todos temos nossas virtudes e defeitos. Cabe a

cada um aprender com os companheiros. Tenha certeza de que a sua presença foi

um aprendizado para nós. V. Exa. seguirá o seu caminho, mas levará a saudade de

muitos companheiros que ficam e que talvez não tenham a coragem que teve quando

esteve neste Parlamento. Parabéns, Deputado Irani Barbosa. Vá com Deus e

felicidades.

O Deputado Irani Barbosa* - Deputado Lafayette de Andrada, V. Exa. vem de uma

família, como dissemos, que já tinha um líder quando os portugueses chegaram aqui.

Quero dizer que também fiquei preocupado com V. Exa., mas obviamente é o mesmo

caso do Deputado Arlen Santiago, que tentou colocar as manguinhas de fora, mas
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apareceram com alguma coisa para lhes dar uma porretada. Fui votado em cidades

com o seu pai, que, como eu, não é comprador de votos. Porém, quando alguém quer

arrumar algo para a cabeça de outrem, tenha certeza de que neste Estado é muito

fácil. Tenho respeito por V. Exa., por sua família, por seu pai, por seu tio, que também

foi meu companheiro nesta Casa, um grande homem, respeitador e valente, dentro

de suas características, com a sabedoria que têm os Andradas. Pode ter certeza de

que estarão presentes e terão o respeito de toda a população mineira. Muito

obrigado.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Deputado Irani Barbosa, também

aproveito este momento para parabenizar a sua postura nos Legislativos Municipal e

Estadual. Com toda certeza, V. Exa. ensinou a muitos Deputados. Alguns estão neste

mandato, outros já saíram e outros ainda não quiseram mais concorrer nas eleições.

Sem dúvida V. Exa. ensinou, com autoridade, poder e sabedoria, como agir na Casa

Legislativa, embora às vezes não tenha sido compreendido.

V. Exa. já falou do seu jeito combativo e determinado, às vezes não entendido. Não

tem medo de enfrentar ninguém. Lembro aqui o regimentalista, que ajudou muito nas

comissões e nas articulações. Portanto, quero parabenizar V. Exa. por toda a

contribuição que deu ao Estado. E, na sua pessoa, quero cumprimentar toda a sua

assessoria, competente, amiga, que, com toda certeza, ajudou-o durante esses

mandatos na Assembleia Legislativa. Parabenizo-o também pelo muito que levou

para as cidades que lhe confiaram o voto: mais cidadania, segurança, saúde e

infraestrutura. Acredito, por seu estilo, que continuará a fazer seu trabalho, apesar de

não ter o mandato. V. Exa. é um homem trabalhador e dedicado. Independentemente

de estar nesta Casa, continuará lutando pelos que lhe confiaram o voto e que não o

perderam. V. Exa., com toda certeza, continuará a trabalhar para garantir cidadania a

essas pessoas.

Peço a Deus que lhe dê muita saúde, sabedoria e discernimento, juntamente a sua

esposa e seu filho, que certamente está seguindo seu rastro. Ele já mostrou isso na

Câmara Municipal. Para mim, foi uma alegria muito grande, nesses oito anos, estar a

seu lado, aprendendo. Como já disse ontem ao nosso Presidente, Deputado Alberto

Pinto Coelho, às vezes até o seu silêncio nos faz parar para refletir: por que não
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tomamos aquela decisão como o Deputado Irani Barbosa? Às vezes, ficamos em

dúvida e não somos bem interpretados, mas vimos aqui a sua luta, defendendo a

vida, a cidadania e projetos sociais, cobrando políticas públicas do governo, sempre,

como disse o Deputado Antônio Genaro, sem medo de discutir com o Executivo, com

o Judiciário, com o Ministério Público e com os parlamentares desta Casa e da

Câmara dos Deputados.

V. Exa. está de parabéns. Desejo-lhe toda a sorte. Até breve, pois acredito que V.

Exa. retornará a esta Casa. Muito obrigado por sua amizade.

O Deputado Irani Barbosa* - Obrigado, Deputado Célio Moreira. Pode ter certeza de

que, como V. Exa. disse, a vida inteira nos pautamos por isso. Opinião é opinião.

Nunca me vendi nem cedi favores para obter benefícios. Sou de um tempo em que

Parlamento era Parlamento. Escolhíamos quem seria o Presidente, os Secretários, os

suplentes de Secretários, o Vice-Presidente e tudo o mais. A partir do momento em

que o Parlamento aceita indicação, ele perde sua essência, ou seja, deixa de ser

Parlamento. Vimos isso na Câmara de Belo Horizonte, onde já enfrentamos lutas

memoráveis para eleger Presidentes. Quando aceitamos a indicação, quando o

Presidente simplesmente é ungido, obviamente o Parlamento não prestará para nada,

ficará muito falho. Obrigado, Deputado Célio Moreira.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Irani Barbosa, já estava

aqui para lhe prestar minhas homenagens e fui incumbido pelo Líder de nossa

Bancada, Deputado Elmiro Nascimento, de falar em nome dela. Portanto, falo em

meu nome, no do Deputado Gustavo Corrêa e no do Deputado Elmiro Nascimento,

que já havia passado por aqui e tinha sido seu colega. Voltou há oito anos. Tive a

oportunidade de ser seu colega durante esses últimos oito anos e, assim como disse

o Deputado Lafayette de Andrada, no pronunciamento de despedida do nosso

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, aprendi com os colegas mais experientes

da Casa. Cometi inúmeros equívocos e erros, frutos de minha inexperiência e

juventude, mas gostaria de dividir meus acertos e vitórias com aqueles que me

ensinaram a caminhar pelos corredores desta Casa. O Presidente Alberto Pinto

Coelho é uma dessas pessoas, e V. Exa., outra, principalmente por sua coragem e

pela forma franca com que conduz e leva à frente suas bandeiras.



____________________________________________________________________________
1932

Portanto, queria prestar aqui minhas homenagens e dizer que este Parlamento, nos

próximos anos, sentirá falta de sua presença. Tenho certeza de que esse será

apenas um lapso temporal, pois, daqui a quatro anos, teremos a sua volta a este

Plenário ou a vinda de seu filho, que carregará, com muito brilhantismo, como já faz

na Câmara Municipal de Belo Horizonte, suas melhores qualidades e maiores

virtudes.

Fica um até breve em meu nome e no de nosso DEM. Tenho certeza de que ainda

nos encontraremos nesses próximos anos, defendendo, acima de tudo, os interesses

do povo de Minas. Parabéns pela sua história e pela sua vida pública.

O Deputado Irani Barbosa* - Obrigado, Deputado. Fui companheiro do seu pai na

época em que trabalhava como assessor do PMDB. Ele foi um grande político da sua

época. V. Exa. se destaca e continua o que ele começou. Pode ter a certeza de que o

País precisa desses meninos, mas com menos submissão, com mais garra, com mais

tenacidade e talvez com mais independência. O poder embriaga. Às vezes as

pessoas pensam que esta Casa é o paraíso, onde poderão locupletar-se e fazer

grandes coisas. Tudo é momentâneo. O poder passa, não se leva nada daqui. As

pessoas que querem sobreviver têm de continuar com suas atividades, da mesma

forma como fizemos, do lado de fora deste Parlamento. Assim, quando o deixarem,

não ficarão com sentimento de perda. Saio daqui como um pintinho no lixo.

Começarei vida nova, com o gás todo. Podem ter certeza de que, com a internet,

estaremos muito próximos da política e desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte) - Deputado Irani, falo em meu nome e em

nome de minha família. Meu pai foi seu colega na Câmara dos Deputados. Minha

mãe teve maior convivência com V. Exa. - de quem obteve grandes ensinamentos -,

assim como com sua esposa, Gracinha, e com o Iran.

Dirijo-me a V. Exa. fazendo minhas as palavras do Deputado Gustavo Valadares.

Nós, Deputados de primeiro mandato - V. Exa. também já passou por isso no seu

arroubo de juventude em 1982, quando se elegeu Vereador e meu pai, Deputado

Federal, pelo antigo MDB, hoje PMDB -, sabemos que o maior ensinamento que

obtemos se dá pelos erros que cometemos, no Parlamento ou na vida particular.

Temos de aprender com os mais experientes.
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Quando entrei neste Parlamento, minha mãe, sua colega, dizia o seguinte: “Sairei

do Parlamento, mas não da política”. Se alguma virtude tenho, aprendi com ela e com

os ensinamentos obtidos por intermédio dela, fora do mandato. Muitas pessoas estão

se despedindo de V. Exa., que, acredito, não abandonará a política, que não é

representada apenas pelo mandato, mas pela participação e cidadania. Tenho em

mente que V. Exa. não abandonará a política, já que assumiu mandatos nos três

níveis: municipal, estadual e federal.

O maior ensinamento que guardo deste primeiro mandato é o aprendizado da

característica de cada colega desta Casa. V. Exa. guarda uma dessas características,

que marcou muito a minha mãe, que conviveu muito com V. Exa. Refiro-me à maior

de todas: a sinceridade. Mesmo quando estivemos em posições divergentes, V. Exa.

jamais deixou de me dizer a verdade, fosse para o sim, fosse para o não, mesmo que

me machucasse.

Como a Deputada Maria Olívia dizia, fale e encare os fatos. Eis o meu respeito, e

não um até breve, pois continuaremos convivendo com V. Exa. e com sua família.

Tenha a certeza de que a política é um permanente contato. V. Exa. nos deixou o

Iran. Há espaço para V. Exa., para o Iran e para toda a família participarem

ativamente das políticas federal, estadual e municipal. Conhecimento e inteligência V.

Exa. os possui, o que não é questão de mandato, mas de pessoa.

Expresso-lhe a minha compreensão, deixo-lhe o meu abraço amigo e o da sua

amiga Maria Olívia, principalmente pela sinceridade com que V. Exa. sempre se

conduziu diante de seus colegas.

O Deputado Irani Barbosa* - Obrigado, Tiaguinho. Seu pai e sua mãe foram, ou

melhor, são dois grandes amigos. Tenho por V. Exa. também o maior carinho em

razão de suas características. Nunca tive papas na língua para falar as coisas.

Quando tenho vontade, falo mesmo, seja contra quem for, seja o que for. Isso ficará

em mim, nasci assim e não mudarei minha personalidade. Não foi o Parlamento que

forjou isso em mim, pode ter certeza, foi a vida.

Tenho grande respeito e admiração por V. Exa. V. Exa. tem a mesma característica

de seu pai, aproveite-a bem, porque V. Exa. é uma pessoa bem-informada, que sabe

das coisas e pode ser muito mais útil do que é o Parlamento. Muito obrigado e
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felicidades.

Sr. Presidente, muito obrigado. Gostaria de me despedir dizendo que estaremos

presentes na política, não desta tribuna, mas certamente vamos conviver com todos.

Muito obrigado, feliz Natal a todos e boas festas.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Deputado Irani Barbosa, sabedoria e

coragem foi sua marca, vamos continuar. Deus o abençoe!

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

imprensa, telespectadores da TV Assembleia, nesta semana vários Deputados, vários

colegas estão se despedindo, e eu não poderia deixar também de me despedir.

Quero, com muita alegria, cumprimentar e parabenizar o trabalho do Deputado

Alberto Pinto Coelho e dizer que ele vai brilhar também como Vice-Governador de

Minas Gerais. Digo também ao nosso amigo, Deputado Irani Barbosa, que ele

continuará a ter um papel importante na política por intermédio de seu filho, e de si

próprio, pois brevemente voltará.

Meus amigos, entrei para a vida pública, por entender ser este espaço propício para

buscar as transformações tão necessárias à vida do nosso povo. Sinto orgulho ao

lembrar que iniciei meus trabalhos no Parlamento municipal, sendo o Vereador mais

votado da história de Montes Claros. Como Deputado Estadual, procurei honrar a

confiança em mim depositada por quase 50 mil eleitores. Acredito, ter correspondido,

a contento, a expectativa dos que em mim acreditaram.

O Parlamento mineiro é de fato uma escola de democracia. Aqui, aprendi, e muito,

sobre a importância do Legislativo como um espaço de representatividade e

consolidação dos valores democráticos. Nesta Casa, Sr. Presidente, fui testemunha

de debates memoráveis, em que o interesse público sempre esteve em primeiro

lugar. Muito me orgulha ter alçado a posição de líder do meu partido, o Democratas, e

também a Presidência da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática,

em que modestamente julgo ter contribuído sobremaneira para a construção e a

aprovação do Plano Decenal da Educação, que direcionará a educação mineira nos

próximos anos. Durante minha passagem por esta Casa, nobres colegas, sempre
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coloquei minha conduta sob o pálio da ética e da defesa do interesse público. Aqui,

aprovamos projeto de lei de minha autoria que institui a política estadual de saúde do

homem, por acreditar ser oportuno que o poder público atue de modo preventivo,

cuidando da saúde daqueles que, por uma série de questões culturais e

educacionais, só procuram os serviços de saúde, quando perdem sua capacidade de

trabalho. Com isso, perde-se um tempo precioso de diagnóstico precoce ou de

prevenção, já que chegam ao serviço de saúde em situações limites.

Apresentei projeto que concede isenção do ICMS nas saídas internas de veículos

automotores de fabricação nacional, quando destinados a representante comercial,

por entender que esses profissionais usam o veículo como ferramenta de trabalho.

Apresentei também, Srs. Deputados, projeto que cria a política estadual de prevenção

e combate ao furto e roubo de veículos, objetivando combater esse grande mal que

assola nosso Estado. No tocante à questão da segurança pública, Sr. Presidente,

tivemos a preocupação com a vida dos nossos policiais, ao apresentar, nesta Casa,

projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de blindagem

nas viaturas das Polícias Civil e Militar, bem como nos postos de observação e

vigilância do Estado.

Daqui deste Parlamento, vimos o ex-Governador Aécio Neves sancionar lei que

dispõe sobre a isenção de taxas e do custo para se tirar, junto ao Detran, placas

novas e documentos para o proprietário de veículo automotor vítima de clonagem. A

lei, já em vigor, determina que o Detran proceda à alteração de dados e à substituição

de placas sem ônus para o proprietário, o que é por demais relevante.

Preocupado, Sr. Presidente, em fazer valer o direito constitucional de todos, no que

diz respeito à inclusão e à acessibilidade, apresentamos projeto que dispõe sobre a

adaptação dos veículos do sistema estadual de transporte coletivo intermunicipal de

passageiros, com dispositivos de acesso às pessoas portadoras de necessidades

especiais, aos obesos, às gestantes e aos idosos.

Por fim, levamos à apreciação deste, que é um dos mais respeitados Parlamentos

do Brasil, projeto de lei, que, com fulcro nas premissas constitucionais de liberdade

de culto e de direito à educação, possibilita aos membros de igrejas adventistas,

matriculados na rede pública estadual de ensino, dispensa de exames de avaliação
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curricular às sextas-feiras à noite e aos sábados, bem como proibindo concursos

públicos nesse período.

Espero, caríssimos colegas, que esses e tantos outros projetos de relevância para a

vida dos mineiros sejam levados adiante por esta Casa, que representa o poder do

povo honesto e trabalhador de Minas Gerais.

Acreditamos, Sr. Presidente, ter contribuído para o debate político estadual, quer na

participação das comissões como a de Direitos Humanos e a de Saúde, quer na

Presidência da Comissão de Educação, responsável pela elaboração do Plano

Decenal da educação, que trouxe inovações consideráveis para a educação mineira

nos próximos anos.

Aqui não poderíamos deixar de mencionar o novo plano de carreira para os

trabalhadores da educação, que, ao ser implantado no ano que vem, melhorará de

modo significativo os salários desses profissionais, tão importantes para o

desenvolvimento do Estado e do País.

Como Líder do meu partido, não me furtei a trabalhar para que o Democratas

pudesse fazer valer nesta Casa os compromissos assumidos com o Governador

Aécio Neves, em especial os que tinham como propósito fazer de Minas Gerais um

grande Estado da Federação. Temos a certeza de que ajudamos esse governo.

Defendemos o governo, com a lealdade peculiar aos que fazem da sua militância

política instrumento ético e transformador.

Acredito, Sr. Presidente, ter honrado os que em mim confiaram, já que procurei

exercer meu mandato de Deputado, principalmente, com sabedoria, dedicação,

discernimento e democracia. Fui vanguardista ao distribuir as emendas

parlamentares, constitucionalmente a mim garantidas, a associações que prestam

relevantes serviços públicos e a outros agentes políticos, independentemente das

cores partidárias que defendiam, pois acredito, colegas parlamentares, que política se

faz sem perder a sensibilidade e o respeito pela diversidade. O poder que nos foi

atribuído vem do povo e para ele deve ser exercido.

Agradeço a todos os servidores e Diretores da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, em especial os colaboradores do nosso gabinete, que tanto nos ajudaram

neste mandato.
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Por isso, senhoras e senhores, cônscio do dever cumprido, despeço-me desta

Casa, mas não da vida pública. Tenho um dever para com mais de 50 mil eleitores,

que acreditaram no projeto que lideramos: de poder a Minas Gerais, especialmente

ao Norte de Minas, representatividade política na Câmara Federal.

Tenho compromisso, Sr. Presidente, com minha querida Montes Claros, Município

que modestamente tenho ajudado a construir, por meio da minha atividade

parlamentar e empresarial, formando cidadãos capacitados e bem-preparados para

redefinir os destinos da nossa cidade.

Continuarei, por meio de ação político-empresarial, a não medir esforços para

socialmente ajudar os mais necessitados, por acreditar que não existe atividade

empresarial sem a devida responsabilidade social.

Sr. Presidente, daqui levarei a mais nobre de todas as lições: que política se faz

com ética, lisura e respeito e que a vida pública não tem sentido, sem a perspectiva

de servir a todos sem distinção, utilizando o poder como instrumento de

transformação econômica e social.

No limiar de um novo ano, acreditamos que o Governador Antonio Anastasia e o

nobre colega Alberto Pinto Coelho darão continuação a um governo consagrado nas

urnas, e que fará com que Minas continue a ocupar lugar de destaque no cenário

político nacional. Ouso acreditar, meus amigos, que este país, agora sob o comando

da Presidente Dilma, continuará dando passos largos em direção à superação dos

seus problemas e à sua condição de economia emergente no cenário internacional.

Sr. Presidente, na era do pré-sal, acredito que o Brasil será um país que investirá

mais na educação e no desenvolvimento econômico, continuando, assim, a ser um

ótimo lugar para se viver.

Por fim, gostaria de agradecer a todos os que colaboraram e ainda colaboram em

nossa caminhada política. Um agradecimento muito especial à minha esposa, Raquel

Muniz, a meus filhos, a minha mãe, a meus irmãos, a meus amigos e colaboradores.

A todos vocês, o meu muito-obrigado pelo trabalho, pela dedicação e, principalmente,

pela lealdade. Saibam todos que me sinto honrado de poder liderar um grupo sem os

vícios da política tradicional e que acredita ser possível a construção de um projeto

político alternativo para a nossa Minas Gerais, para o Norte de Minas e,
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especialmente, para a nossa Montes Claros.

Gostaria muito, Sr. Presidente, de poder ter tido a oportunidade de representar o

nosso Estado na Câmara Federal. Mas quis o Criador que eu me encontrasse com

meu destino, que é fazer da nossa querida Montes Claros o melhor lugar para se

viver. Volto às minhas atividades empresariais com a certeza de que meu povo ainda

precisa muito do nosso trabalho, em especial do compromisso para com a nossa

Montes Claros, que há muito padece da inoperância de um governo municipal

omisso, populista e que não cuida a contento da cidade e da sua gente. Continuarei a

minha militância por entender que política não se faz apenas com mandato. Política

se faz no dia a dia, conversando com as pessoas, discutindo e buscando alternativas

para os problemas do cotidiano. Ainda irei, Sr. Presidente, caso Deus permita - e Ele

há de permitir - dar minha parcela de contribuição para que nossa cidade se

desenvolva econômica e estruturalmente, para que a educação seja, de fato, levada a

sério e para que o nosso povo seja tratado com mais dignidade e decência. Esse é o

nosso sonho que, com a ajuda de Deus, iremos realizar.

Muito obrigado a todos. Desejo a vocês um feliz Natal e um 2011 repleto de alegrias

e realizações. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Sr. Presidente, serei muito breve.

Hoje é mais um dia de despedida de alguns colegas, e eu não poderia deixar de

homenagear o Deputado Ruy Muniz, meu colega de bancada e de partido, um

empresário muito bem-sucedido, um dos maiores na área educacional do nosso

Estado e, por que não, do País. Ele é um homem corajoso, audacioso, emprestou

parte de seu tempo, além de deixar de lado seus negócios e sua família, para fazer o

melhor para o povo de Minas ao longo dos últimos quatro anos.

Saiba, Deputado Ruy Muniz, que foi um prazer estar ao seu lado aqui na

Assembleia Legislativa, em nossa Bancada do DEM, nesta última legislatura. Assim

como disse a outros colegas, tenho certeza de que esta despedida será apenas um

até breve, pois V. Exa. estará conosco antes mesmo que imaginamos. V. Exa. ainda

fará muito pelo povo do Estado de Minas Gerais e, em especial, pelo povo de sua

terra natal, Montes Claros. Vá com Deus, muito sucesso, e conte conosco sempre ao

seu lado em sua caminhada.
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O Deputado Ruy Muniz - Muito obrigado, Gustavo Valadares. Deus o abençoe

sempre.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Ruy Muniz, quero prestar

uma homenagem a V. Exa. em nome do PSDB, de todos aqueles que tiveram o

prazer de conviver com V. Exa. e, particularmente, da nossa Comissão de Educação,

tão bem comandada por V. Exa. e com tanta dedicação, maestria e conhecimento da

área.

Quero destacar neste momento a nossa sincera homenagem a V. Exa.

Tive o prazer de visitar sua região, sua cidade, sua casa, sua distinta esposa, D.

Raquel. Deixo a V. Exa. a nossa sincera homenagem.

V. Exa. escreveu uma história bonita na educação de Minas Gerais. Agora há

pouco, falava do Plano Decenal, e quantas e quantas audiências V. Exa. fez para

ouvir todo o segmento da educação. Anteontem V. Exa. novamente abriu as portas

da nossa comissão para discutir o consórcio das universidades federais,

apresentando sugestões muito úteis em razão da experiência que tem como grande

educador que é.

V. Exa. está fazendo uma passagem bonita, que ficará registrada nos anais da

Casa, e não somente na Comissão de Educação. Os seus pronunciamentos e a sua

luta em favor da sua querida Montes Claros, do seu povo e da nossa gente, não

serão esquecidos. Em nome do PSDB e da nossa Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática, agradeço a V. Exa. prestando esta homenagem muito

significativa.

V. Exa. é um homem determinado na educação, porque tem o comando, a direção

de muitas instituições de ensino. Com certeza, após esse período de mandato,

saberá dar o testemunho de grande educador para Minas e para o Brasil.

Muito obrigado pela convivência feliz e prestimosa que tivemos ao lado do ilustre

amigo.

O Deputado Ruy Muniz - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Neste momento em que V. Exa. faz uma

prestação de contas do seu trabalho ao longo de quatro anos, também quero dar o

meu testemunho da sua presença, da sua preocupação e da competência do seu
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gabinete. Foram várias, inúmeras as vezes que V. Exa. participou das reuniões deste

Plenário e das Comissões, sempre visando a nosso Estado, de maneira global, e

particularmente a nossa cidade de Montes Claros e região.

V. Exa. poderia ter sido reeleito Deputado Estadual, dada a belíssima votação que

teve, mas optou pelo Congresso, pela Câmara Federal. No ano que vem, deixará esta

Casa Legislativa, e com um belo trabalho prestado. A nossa região fica um pouco

mais enfraquecida sem a presença de V. Exa. no Parlamento, mas, dada a sua

inquietude nata, sei que não deixará de participar das muitas atividades que ainda

virão, seja como educador ou professor à frente de vários cursos. Aliás, hoje o curso

de Medicina da Funorte é referência em medicina, com uma grade curricular bastante

avançada. Conheço vários filhos e filhas de amigos que estudam na faculdade de

medicina da Funorte. Certamente esses jovens farão bonito não só na profissão mas

também nos concursos de que irão participar daqui para a frente.

V. Exa. é um grande empresário da comunicação e está à frente do jornal “O

Norte”, que também é uma das maiores referências do Norte de Minas e de Montes

Claros, com uma equipe formada por grandes repórteres e jornalistas. O Deputado

Ruy Muniz é essa pessoa leal, companheira, amiga, que pensa longe, para a frente.

V. Exa. deixará uma lacuna muito grande neste Parlamento, mas, com certeza,

vamos encontrá-lo muitas outras vezes em Montes Claros, à frente dos vários e

importantes empreendimentos e acontecimentos.

Confesso a alegria de ter convivido com V. Exa. nesta Casa nos últimos quatro

anos. V. Exa. é um antigo conhecido de Montes Claros, de muitos anos. Conheço

toda a sua família. Sua esposa Raquel é uma grande médica e também uma grande

educadora e profissional.

Seus filhos brilham pelos vários cursos que fazem. Enfim, é uma família vitoriosa.

Sua irmã Ariadna Muniz, uma pessoa por quem tenho um carinho muito especial,

trabalhou comigo no meu gabinete durante muitos anos. Seu irmão Carlos é um dos

maiores cirurgiões plásticos que temos em nossa cidade, em nossa região. Enfim,

essa é a família de Ruy Muniz.

Foi um prazer conviver com V. Exa. Mesmo não estando aqui, conte com minha

lealdade, meu trabalho e minha presença. Pode ter certeza de que, se acionado,
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estarei também ajudando na defesa da nossa cidade e região, e à disposição de V.

Exa. no Parlamento mineiro. Que Deus o abençoe. Desejo-lhe e a sua família muita

sorte. Muito obrigado.

O Deputado Ruy Muniz - Muito obrigado, Deputado Carlos Pimenta. Que Deus o

abençoe e também a Dra. Cláudia e toda sua família.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Quero também, Deputado Ruy Muniz, do

PSB, trazer todo o nosso apreço e nossa admiração por V. Exa., pelo seu trabalho à

frente da Comissão de Educação, pelo seu trabalho como profissional da iniciativa

privada, pela sua luta na questão educacional por este país afora, principalmente aqui

em Minas Gerais.

A política tem desses casos. Às vezes em determinado momento não deu certo e

voltamos para dar certo. V. Exa. tinha uma eleição garantida aqui na Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. Todos sabemos disso, mas tentou um voo

maior, em outra esfera. Talvez a estratégia adotada não tenha alcançado o resultado

desejado, mas fica uma grande experiência.

Deputado Ruy, um dia, quando disputávamos uma eleição, eu disse para o meu

pai, que foi Vereador e Vice-Prefeito de Sabará: “Há momentos em nossa história, em

nossas vidas, em que a derrota pode significar uma grande vitória, dependendo do

ângulo pelo qual enxergamos.” Ali, temos o Deputado Getúlio Neiva, que foi

Deputado Federal, Estadual e Prefeito de Teófilo Otôni e teve toda chance de ser

Prefeito novamente nessa cidade - um municipalista convicto que fará falta nesta

Casa, assim como V. Exa. Fique tranquilo porque, às vezes, Deus está reservando -

sobretudo para as pessoas de bem - momentos de maior alegria e compreensão e

maiores desafios. Ficamos realmente tristes e chateados porque, em princípio, a

derrota traz para nossos corações uma desmotivação, um desânimo, mas temos de

caminhar, porque o futuro nos espera. E esse futuro depende também de V. Exa. por

essas Minas Gerais, por esse Brasil afora. Que Deus o acompanhe. Saúde e paz

para você e toda sua família.

O Deputado Ruy Muniz - Obrigado, Deputado Wander Borges. Deus o abençoe

também. Muito obrigado pela força.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte)* - Meu caro Deputado Ruy Muniz,
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quero cumprimentá-lo por ter convivido com V. Exa., que tem sido um dos Deputados

mais atuantes, experientes e brilhantes deste Parlamento, por quatro anos.

Infelizmente não teve condições de prosseguir em sua vida pública e dará uma

parada, como vários disseram. Mas sabemos que V. Exa., pela sua experiência e

competência, dará continuidade a ela em um futuro bem breve. Quem sabe, amanhã,

como Prefeito, e depois voltando a este Parlamento ou à Câmara Federal, seu sonho.

V.Exa. é um rapaz jovem, experiente, um grande empresário e um médico

profissional. Gostaria de cumprimentá-lo pelos seus quatro anos como um dos

Deputados deste Parlamento.

Quero dizer que foi uma alegria muito grande conviver no Democratas, nosso

partido, com uma pessoa tão boa de lidar, amável e delicada como foi. Parabéns.

Que Deus possa abençoar o seu futuro e de toda sua família. Meu abraço a Dra.

Raquel e a seus filhos. Quero dizer que estaremos juntos o mais breve possível, para

realmente continuar esse trabalho em prol da grandeza do nosso Estado. Parabéns.

Deus o abençoe, que tenha um futuro brilhante pela frente.

O Deputado Ruy Muniz - Muito obrigado pela convivência e pelo carinho. Quero

agradecer realmente a todos. Agradeço também à Presidência da Mesa pela

paciência. Desejo, mais uma vez, a todos um Feliz Natal e um 2011 cheio de

realizações. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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 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 7.066 a 7.068/2010,
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da Comissão de Assuntos Municipais; 7.069 a 7.072/2010, da Comissão de Política

Agropecuária; 7.073 e 7.074/2010, da Comissão de Educação; 7.075/2010, da

Comissão de Direitos Humanos, e 7.077/2010, da Comissão de Meio Ambiente.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Meio Ambiente - aprovação, na 10ª Reunião

Extraordinária, em 15/12/2010, dos Requerimentos nºs 7.011 a 7.016, 7.018 a 7.026,

7.028, 7.031, 7.036 e 7.037/2010, da Comissão de Participação Popular; de Minas e

Energia - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 15/12/2010, dos Requerimentos

nºs 6.819, 6.831 e 6.909 a 6.913/2010, da Comissão de Participação Popular; de

Educação - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 15/12/2010, dos

Requerimentos nºs 6.803/2010, do Deputado Adalclever Lopes; 6.839/2010, da

Comissão de Participação Popular, com a Emenda nº 1 e 7.030/2010, da Comissão

de Participação Popular; de Segurança Pública - aprovação, na 28ª Reunião

Extraordinária, em 15/12/2010, dos Requerimentos nºs 7.017 e 7.027/2010, da

Comissão de Participação Popular; do Trabalho - aprovação, na 23ª Reunião

Ordinária, em 15/12/2010, dos Requerimentos nºs 6.968, 6.971, 6.973, 6.976, 6.978,

6.979, 6.981 e 6.983/2010, da Comissão de Participação Popular; e de Cultura -

aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em 15/12/2010, do Requerimento nº

6.965/2010, da Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Participação Popular pleiteando

sejam solicitadas à Superintendência do Patrimônio da União no Estado informações

sobre a situação da antiga Estação Ferroviária Bernardo Monteiro e de terreno

localizado no Bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, supostamente pertencente à

extinta Rede Ferroviária Federal S.A., e sobre a possibilidade de se transferir a

guarda dos referidos imóveis para a Prefeitura desse Município, a fim de serem

transformados em espaços de atividades culturais e de lazer. 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 da Comissão de Participação Popular pleiteando sejam solicitadas à

empresa Autopista Fernão Dias S.A. providências com relação a tubulação de

drenagem pluvial instalada sob a pista da BR-381, nas proximidades do encontro

dessa rodovia com a Rua Dorinato Lima, em Contagem. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Deputada Maria Tereza Lara solicitando seja atribuído regime de

urgência à tramitação do Projeto de Lei nº 113/2007. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Antônio Júlio solicitando seja o Projeto de Lei

Complementar nº 58/2010 distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira, em 2º

turno. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Antônio Júlio solicitando seja o Projeto de Lei

Complementar nº 59/2010 distribuído à Comissão de Defesa do Consumidor, em 2º

turno. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Antônio Júlio solicitando seja o Projeto de Lei nº

4.159/2010 distribuído à Comissão de Administração Pública, em 2º turno. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para

votação, motivo pelo qual torna a votação do requerimento sem efeito. A Presidência,

nos termos do § 6º do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados, que, somados aos 7

em comissões, perfazem o total de 30 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação, mas o há para a continuação dos trabalhos.
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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 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados, público que nos

acompanha pela TV Assembleia, o que nos traz a esta tribuna é a oportunidade de

refletir sobre algo extremamente grave, que deve ser objeto de preocupação de todos

os mineiros e, por que não, de todos os brasileiros. Estamos diante de uma ação que

pode gerar efeitos implacáveis, terríveis para Minas Gerais. Essa ação de alguma

forma alimenta algo que vem sendo condenado pela própria sociedade,

especialmente pelo Parlamento: a prática da guerra fiscal. Só que agora ela traz a

complacência, por que não dizer, a iniciativa, o DNA do mais alto Poder da República,

sob a tutela do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República. É algo que

pode gerar um prejuízo gravíssimo para todas as Minas Gerais.

No meu entendimento, algo foi tramado fora dos princípios republicanos e sem

debate, vindo a público como um grande presente de papai Noel que o Presidente

Lula preparou para o seu Estado natal. Que o Presidente tenha um gesto por

Pernambuco, ainda que não tivesse nascido lá, não seria nada demais, pois é bom

quando alguém se dispõe a ser generoso. É perfeitamente compreensível que o

Presidente queira fazer algo pelo Estado onde nasceu, mas é duro perceber que essa

atitude representa uma verdadeira apunhalada nas costas do povo mineiro. Isso

revela um absoluto descompromisso com o pacto federativo, criando desequilíbrios

fiscais e aprofundando a guerra fiscal.

Não quero que isso pareça mero discurso de Oposição, pois não o é. Trata-se de

uma reflexão a respeito do que o nosso país está vivendo. O Presidente, no apagar

das luzes, por meio de medidas provisórias e atos construídos sem debate,

estabelece a possibilidade de tramar um prejuízo enorme para Minas Gerais e um

desequilíbrio competitivo na Federação. A lei que trata dos incentivos fiscais no País

estava prestes a ter concluída sua vigência. O Presidente Lula toma a iniciativa, por

meio de medida provisória, de prorrogá-la até 2020. O primeiro ato dessa trama é

prorrogar até 2020 o incentivo fiscal. Muitas vezes, a Bancada do PT criticou

insistentemente a política de incentivo fiscal, querendo dizer que se tratava de coisa
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dos neoliberais.

Além disso, de maneira tramada, o Presidente acrescenta alguns artigos a essa lei

e estabelece que a empresa que adquirir alguma unidade de qualquer atividade

industrial até 29/12/2010 terá essa unidade como beneficiária do incentivo fiscal e,

inclusive, poderá ampliar ou modificar a produção. Isso foi feito de maneira tramada.

Obviamente, a Fiat, como uma multinacional, uma empresa de capital, sensível ao

capital e ao lucro, vai em Jaboatão de Guararapes, em Pernambuco, compra uma

pequena indústria de cabos elétricos, chamados chicotes, e dá uma verdadeira

chicotada em Minas Gerais. Compra uma indústria de chicotes, enquadra-a na lei que

trata dos incentivos fiscais e que o Presidente Lula acaba de prorrogar para 2020 e já

anuncia que irá fabricar veículos e instalar uma fábrica de automóveis a partir de uma

indústria de chicotes. Como se isso não afetasse em nada Minas Gerais.

Ora, se o Presidente, generoso com seu Estado, quer construir uma fábrica de

automóveis em Pernambuco, ótimo, que busque uma fábrica que não exista no Brasil.

No entanto, buscou a Fiat, pela qual os mineiros lutaram e com a qual diversos

governos - não só o que a acolheu há três décadas - atuaram como parceiros na

viabilização de investimentos. A Fiat, que recebeu tudo de Minas, agora, por um

gesto do Presidente Lula, prepara-se para levar seus investimentos para

Pernambuco. Isso é uma traição ao povo mineiro, é um absurdo. Eu disse que isso foi

tramado sem nenhum debate. Se alguém sabia disso, seguramente eram os Ministros

ou ex-Ministros do PT de Minas. É preciso alertar essas lideranças. Se ainda há

alguma luz no fim do túnel, é preciso que essas lideranças mostrem a cara e

defendam Minas Gerais, sob pena de sua credibilidade ser comprometida diante dos

mineiros.

Antes de conceder aparte aos Deputados, quero apenas concluir o raciocínio. Além

da questão dos Ministros, é importante alertar que Betim é hoje administrada por uma

ex-Deputada Federal do PT: Maria do Carmo. Ainda assim, a cidade de Betim e o

Estado de Minas Gerais estarão sendo feridos de morte com o direcionamento de

investimentos da Fiat para Pernambuco.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Dada a exiguidade do tempo, caro

colega Domingos Sávio, quero apenas somar a minha voz à de V. Exa.
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Lamentavelmente, o Presidente Lula nos dá um presente de grego neste Natal de

2010 com a decisão, tomada por medida provisória, de levar parte dos investimentos

da Fiat para o Nordeste.

Numa irônica coincidência, a Fiat comprou ali, como V. Exa. bem colocou, uma

fábrica de chicotes, o que me faz entender que essa medida provisória na verdade

ressuscitou a lei da chibata. Ora, agora, numa triste coincidência, o movimento dos

marinheiros contra essa lei foi iniciado em um navio chamado Minas Gerais. Como

aqueles marinheiros, precisamos mostrar a nossa reação, a nossa indignação. Como

V. Exa. bem disse, Minas Gerais cedeu muito para a Fiat, abriu muitas portas para a

Fiat, que deve muito ao nosso Estado. No entanto, agora, na hora de fazer um

investimento de alto vulto, esse investimento vai para o Nordeste. O mais vergonhoso

nisso tudo é que se abriu uma janela que cria um mecanismo que permite que essa

indústria passe a ter direito aos incentivos e mude até mesmo o objeto da sua

produção: deixa de fabricar chicotes para fabricar automóveis. Portanto, como V. Exa.

disse, o Presidente Lula nos dá uma chicotada e, a meu ver, com a medida

provisória, ressuscita a lei da chibata contra nós, mineiros. Só nos resta a indignação.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao nobre Deputado Vanderlei Miranda,

que, além de fazer uma analogia apropriada, insiste na linha de raciocínio que tentei

transmitir a quem nos acompanha. Se estivéssemos falando da aquisição de uma

empresa para produzir chicotes ou cabos elétricos que apenas fosse ampliar a sua

produção com benefício fiscal, seria uma coisa. Mas o Presidente Lula emendou a Lei

de Incentivo Fiscal dizendo que a empresa que se adequar a ela até 29 de dezembro

fará jus ao incentivo fiscal, podendo até ampliar e modificar a sua linha de produção.

Como Minas Gerais, que hoje tem a fábrica da Fiat, vai competir com a fábrica que a

Fiat, graças a essa iniciativa do Presidente Lula, vai montar em Pernambuco, se ali o

governo federal não vai cobrar nada dela, vai-lhe dar isenção de IPI? Mas o governo

federal vai cobrar da Fiat em Minas. É o mesmo que o Presidente Lula dizer que, a

partir de agora, quer tirar de Minas, tomar de Minas para dar para Pernambuco. Isso

rompe com o pacto federativo; é mais sério que discutir apenas uma atitude de

incentivo fiscal. É uma traição ao povo mineiro. Curiosamente, quem assume no

próximo dia 1o, quem recebe das mãos do Presidente Lula o comando do País veio
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aqui pedir o voto dos mineiros dizendo “eu sou mineira”. Não é possível que a

Presidente Dilma não sabia de uma coisa tão grave como essa, agora, se sabia, deve

uma resposta aos mineiros; não pode permitir que Minas Gerais seja apunhalada.

Vou conceder aparte ao prezado Deputado Gustavo Valadares e, na sequência,

aos outros colegas, porque percebo que esse tema nos deixará, a todos nós, às

vésperas do final dos nossos trabalhos, chocados. Estamos chocados, é certo, mas,

ao mesmo tempo, temos de ficar indignados e reagir. Minas tem de virar uma única

voz contra essa atitude absurda do governo federal contra os mineiros.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Domingos Sávio, nesta

tarde na Assembleia Legislativa, V. Exa. traz tão bem esse assunto à tona, mas

queria apenas completar. Não bastasse a inércia quanto à BR-381 e ao nosso metrô;

não bastasse a falta de investimentos por parte do governo federal na segurança

pública do nosso Estado; não bastasse o pós-eleição com a vitória de Dilma e nós,

mineiros, termos apenas um Ministério; não bastasse estarmos perdendo espaço no

governo federal, o governo do Presidente Lula é da Presidente eleita Dilma e nos dá

mais esse presente de grego. Esse é o retrato do que foi o tratamento do Presidente

Lula e de seu governo para com os mineiros. Fomos tratados como Estado de

segunda classe, sem o respeito e a dignidade que merecemos. A medida provisória a

que V. Exa. se refere foi feita na calada da noite, já previamente combinada. O que

me deixa mais assustado e indignado é que foi combinada entre quatro paredes com

executivos da própria Fiat, que, há 30 anos, foram recebidos aqui com todas as

benesses que um governo podia dar. Benesses que, naquela época, para que

trouxessem indústrias, beiraram à irresponsabilidade fiscal; mas nós, mineiros,

concedemos todos os benefícios possíveis para que a Fiat se instalasse no Estado.

Hoje essa empresa está instalada em Betim, que é administrada por uma Prefeita do

PT, colega de Congresso Nacional do Presidente Lula, quando foi Deputado, e de

todos os Deputados que acompanham o governo hoje. A partir de janeiro, o PT tem e

terá um Ministro de Desenvolvimento Econômico que foi Prefeito da nossa Capital e

que, com certeza, Deputado Gil Pereira, desde o início sabia das articulações

nebulosas que estavam sendo feitas às escondidas, no final da noite, nas

madrugadas, sem terem, no mínimo, a dignidade de comunicar no tempo certo aos
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nossos representantes, como nosso Governador, nossos Senadores eleitos e nosso

Vice-Governador. Nenhum deles sabia da manobra que estava sendo feita. Fomos

todos pegos de surpresa ao mesmo tempo. Espero que o pronunciamento de V. Exa.

e que as vozes desses Deputados que irão aparteá-lo ultrapassem os limites desta

Assembleia Legislativa e que ecoem pelos quatro cantos de Minas. Que antes do final

do ano possamos demover a Fiat de dar esse passo atrás e de praticar essa

infidelidade com Minas e com os mineiros. Parabéns a V. Exa. Conte comigo, pois a

qualquer hora e a qualquer tempo estarei pronto para, junto a V. Exa., trabalharmos

para que atos como esse, praticados milhares, centenas de vezes ao longo desses

oito anos pelo Presidente Lula, não venham a ocorrer mais. Nós, mineiros, não

podemos aceitar traição. Obrigado, Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Deputado Domingos Sávio, serei

breve para não tirar o tempo de V. Exa. Quero dizer que isso foi uma indignidade.

Minas se sente traída. Lembramos que, durante as eleições, a candidata Dilma veio a

Minas Gerais pedir os votos dos mineiros tentando convencê-los de que nasceu,

passou sua infância e juventude aqui, que se sentia mineira e que por isso queria os

seus votos. E os mineiros os deram, e ela foi vencedora em Minas Gerais. Agora,

esse é o presente de final de ano que o governo do PT e de Dilma dá aos mineiros,

uma verdadeira traição, Deputado Domingos Sávio. Traindo Minas Gerais, fazendo

um acordo às escuras, na surdina e dando esse anúncio às vésperas do Natal para

todos os mineiros: a partir de agora, a Fiat irá para Pernambuco. A grande verdade é

que uma parcela da Fiat irá montar uma nova fábrica, um novo centro industrial no

Estado de Pernambuco. Quero saber onde estão os membros do PT de Minas. O que

dirão as lideranças mineiras do PT sobre isso? Não vejo neste Plenário nenhuma voz

indignada. Será que os petistas mineiros são mais petistas que mineiros? Cadê eles

para defender Minas Gerais? Cadê as lideranças do PT para defender o nosso

Estado? Silenciam vergonhosamente, traidores que são do nosso Estado. Essa é a

grande verdade. A nossa indignação expressa a indignação de todo o povo mineiro,

Deputado Domingos Sávio. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado, Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Domingos Sávio, a presença de V.
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Exa. no Congresso Nacional será extremamente importante. O pronunciamento que

V. Exa. faz aqui traz à luz essa grave denúncia. Temos de tratar isso como denúncia,

porque o Presidente Lula, caro Deputado Domingos Sávio e companheiros presentes

no Parlamento, além de não ter tido a coragem de, com a ampla maioria que possuía

no Congresso Nacional, aprovar a reforma tributária, um compromisso do Presidente

no seu programa de governo, incendeia a guerra fiscal do País. E, como bem lembrou

V. Exa., esse é um problema federativo. Ele coloca Estados contra Estados, regiões

contra regiões, beneficiando, caro Deputado Domingos Sávio - se olharmos o mapa

eleitoral - com essa medida os Estados em que a sua pupila, a Presidente eleita

Dilma Rousseff, teve melhor desempenho eleitoral. É muito grave o que o Presidente

Lula faz no apagar das luzes do seu governo. É um fim melancólico de um homem

que pousou como estadista. Ele toma um medida, uma decisão muito pouco

republicana e muito mais grave que as suas consequências. Traz enormes prejuízos

para Minas Gerais a forma como ele foi implementada, no segredo, no sigilo, na

calada da noite e nos gabinetes, sem trazer à tona um debate de uma discussão tão

importante como essa. Isso é profundamente lamentável. E digo ao povo mineiro: o

Vice-Presidente José Alencar, de Minas Gerais, foi um homem extremamente fiel e

decisivo para as duas vitórias - sobretudo a primeira - do Presidente Lula. O

pagamento que Lula dá a Minas, aos mineiros e ao Vice-Presidente José Alencar tão

leal a ele é, ao apagar das luzes, “cuspir no prato que comeu”, traindo o companheiro

José Alencar e o povo de Minas Gerais, caro Deputado Domingos Sávio. O

Presidente Lula venceu duas eleições em Minas Gerais. Os votos deste Estado foram

decisivos para sua vitória, e agora com a sua candidata também venceu em Minas

Gerais. Enquanto Lula e Dilma juravam amor a Minas, na calada da noite, era

tramado um golpe mortal ao povo de Minas Gerais, uma verdadeira traição que

haverá de entrar para a história do País. Isso é profundamente lamentável. Por que,

em setembro ou em agosto, o Presidente Lula não editou essa medida? Por que não

trouxe para o debate das eleições o que pretendia fazer com essa medida provisória

que estendeu por mais 10 anos a guerra fiscal no Brasil, que, como Presidente da

República, deveria encerrar e colocar a discussão no Congresso Nacional? Ele faz ao

contrário, e é preciso fazermos esse registro. O povo de Minas deve levantar a sua
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voz e, sobretudo, se sentir traído por um Presidente da República que, em três

eleições, saiu majoritário e vitorioso no Estado e teve, como Vice-Presidente da

República, um mineiro. O pagamento é com traição. Encerro dizendo, Deputado

Domingos Sávio, que pior que a traição foi como ela se perpetrou: na calada da noite,

no segredo, no sigilo, nos palácios, nos gabinetes, às escondidas. É profundamente

lamentável assistir a um fim melancólico de um homem que se diz estadista, o

Presidente Lula. Parabéns, caro Deputado Domingos Sávio. Espero que V. Exa., da

tribuna do Parlamento federal, possa levantar a sua voz como sempre tem feito na

defesa dos mais altos interesses do povo de Minas Gerais. Temos uma enorme

confiança de que V. Exa., para defender Minas, desempenhará esse papel com a

mesma competência e o mesmo talento que tem feito nesta Casa.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado, Deputado Zé Maia. Com a compreensão

do Presidente e dos demais colegas presentes, quero dar a palavra ao Deputado Gil

Pereira e ao Deputado Neider Moreira, pois acho importante e relevante esse tema

para Minas Gerais. É importante ouvir o aparte desses colegas.

Falamos da condição absurda que fere o pacto federativo, pois o Presidente

objetiva destinar incentivo fiscal para a Fiat se instalar e fabricar veículos em

Pernambuco, sendo que essa mesma empresa tem uma fábrica em Minas, onde não

haverá esse incentivo, e entendemos que a situação é igual à da transferência de

uma unidade daqui para lá. Isso não afeta apenas Betim ou o governo do Estado mas

também cada cidadão que está agora nos acompanhando, cada um dos 20 milhões

de mineiros. Isso significa menos arrecadação para Minas. Não é apenas o

empregado da Fiat que corre risco, mas também as empresas que produzem peças

para a Fiat, enfim, toda a cadeia produtiva do automobilismo. Além do mais, essa

atitude afeta o imposto que o governo arrecada para investir na saúde, na educação e

na segurança pública. É tirar de Minas Gerais para dar a outro Estado.

O Deputado Gil Pereira (em aparte)* - Deputado Domingos Sávio, gostaria de

parabenizá-lo pela iniciativa. Pedi para protocolar e colocar nos jornais da Assembleia

a coluna que Carlos Lindenberg escreveu com muita altivez. Gostaria de falar mais

um pouco sobre essa questão. Já que ele queria ajudar a Fiat, poderia muito bem

colocá-la na área mineira da Sudene. São R$4.500.000.000,00 de PIS e Cofins que
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serão dados para a Fiat. Poderia muito bem colocá-la em Montes Claros, no Norte de

Minas, já que pertencemos a área mineira da Sudene. O Presidente Lula poderia

fazer essa gentileza, pois, quando vem à Minas, sempre diz que o nosso Estado está

acima de qualquer coisa. Vamos fazer ecoar essa questão em todo o Brasil.

Embora o Vice-Presidente José Alencar esteja adoentado, é um guerreiro. Então,

vamos convocá-lo e pedir-lhe que dê a sua palavra em defesa de Minas. Ele, como

Vice-Presidente e Senador, sempre defendeu Minas Gerais, o Norte de Minas. Peço

que encaminhemos um telegrama, “e-mail” ou fax ao Vice-Presidente, que, embora

esteja adoentado, está lúcido e trabalhando com garra. Da mesma forma que ele

descerá a rampa do Palácio do Planalto com o Presidente Lula, poderá fazer com que

Minas suba a rampa e reverta essa situação da nova fábrica da Fiat, que sai do nosso

Estado, como V. Exa. disse, perdendo empregos e impostos. Se ele quer beneficiar a

Fiat deverá fazê-lo incluindo a nova planta na área mineira da Sudene, e não

levando-a para Pernambuco. Parabéns pelo seu pronunciamento. Tenho certeza de

que, em Brasília, V. Exa. estará sempre em defesa do nosso Estado.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado, Deputado Gil Pereira. Antes da

manifestação do Deputado Neider Moreira, gostaria de lembrar que só de incentivo

fiscal, como disse o Deputado Gil Pereira, são R$4.500.000.000,00. A Fiat será

beneficiada com esse valor em Pernambuco apenas no tocante a um imposto. Isso

que estão fazendo com Minas Gerais é uma covardia. Não nos atenderam com a BR-

381, com o Rodoanel em Belo Horizonte e com uma série de outras coisas.

Recentemente estive em Brasília, numa reunião da Bancada Nacional do PSDB,

para a qual fui convidado como Deputado Federal recém-eleito. Lá estava o Senador

Aécio Neves, também recém-eleito, articulando uma luta para conseguir convencer o

governo a votar a compensação da Lei Kandir. Portanto, para garantirmos o direito de

Minas, praticamente temos de mendigar junto ao governo federal. Fazemos isso para

que seja votada a inclusão no orçamento de 2011, apesar de Minas ter garantido na

Lei Kandir o direito de ser compensada. Temos de travar uma luta para que o

governo do PT, o governo do Presidente Lula dê a Minas o que já é um direito nosso.

Agora fazem isso conosco.

Concedo aparte ao Deputado Neider Moreira, que também vive em uma cidade
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onde sofre com esse tipo de política. Então, é preciso darmos um basta em tudo isso,

não é Deputado?

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Deputado Domingos Sávio, faço coro a

suas considerações e a seus argumentos extremamente significativos, consistentes e

relevantes, como os de todos os colegas que o apartearam. É preciso fazermos aqui

uma pequena reflexão sobre o passado que vivemos na instalação da Fiat.

Primeiramente, queria falar da ingratidão da Presidente eleita, Dilma, com seu Estado

natal. Quantas vezes esteve aqui para pedir votos para a Presidência da República,

dizendo-se a maior mineira de todas. Em segundo lugar, cito a ingratidão do governo

federal, do Presidente Lula, com o Vice-Presidente José Alencar, que, em todos os

momentos dificílimos do governo, com denúncias gravíssimas que sequer foram

apuradas, esteve sempre a seu lado, estendendo-lhe a mão. Agora, recebe como

pagamento uma obra dessa natureza, uma medida provisória absurda que só

prorroga a guerra fiscal entre os Estados. Em terceiro lugar, é importante

relembrarmos que, à época da instalação da Fiat em Minas Gerais, o Estado, para

viabilizá-la, já que a empresa não tinha condições para tal no momento, foi seu sócio.

Durante muitos anos, o governo indicava seu Presidente - meu conterrâneo, Miguel

Augusto Gonçalves de Souza, foi um deles. É, portanto, uma ingratidão tremenda

dessa empresa com um Estado que a recebeu de braços abertos e faz com que ela

tenha, no Brasil, a maior operação automotiva do grupo no mundo. Em quarto lugar, é

um absurdo o que o governo federal faz com nosso Estado no momento. Quando a

empresa se instalou no País, nenhum incentivo foi dado para viabilizar a instalação

de suas fábricas em Minas. Agora, fazem tudo para retirar investimentos daqui.

Ressalto que, naquele momento histórico, o Estado se endividou.

Há até irresponsabilidade fiscal, como bem disse o Deputado Gustavo Valadares.

Precisamos levantar a voz deste Parlamento. É preciso fazer algo para evitar que a

medida provisória prossiga e que a guerra fiscal entre em um círculo vicioso, e não

virtuoso, comprometendo as finanças de todos os Estados nesse pacto federativo

injusto, para não dizer - usarei uma palavra chula - “sacana”. Muito obrigado pelo

aparte.

O Deputado Domingos Sávio - Deputado Neider Moreira, sou eu quem agradeço.
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Concluo, Sr. Presidente, lembrando que, contrariando tudo o que o PT pregou contra

os incentivos fiscais, o Presidente Lula, no apagar das luzes, vem com uma medida

provisória e prorroga até 2020 o incentivo fiscal, ou seja, a guerra fiscal, fazendo a

covardia de dar incentivo a uma empresa que já está instalada no Brasil. Por que o

Presidente não foi buscar uma empresa cujas instalações ainda não estão no País?

Não, ele foi buscar uma empresa mineira, para nos criar toda essa dificuldade. Com

certeza, toda a Assembleia mineira e todos os 53 Deputados Federais eleitos por

Minas precisam se unir e fazer uma oposição rigorosa perante o governo federal, sem

aceitar essa atitude covarde contra Minas Gerais impetrada pelo Presidente Lula no

apagar das luzes de seu mandato.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Gostaria de cumprimentar V. Exa. pelo

pronunciamento em defesa das causas de Minas.

Lamento profundamente que, no apagar das luzes do seu governo, o Presidente

Lula promova uma verdadeira traição ao povo de Minas Gerais. Passadas as

eleições, quando não precisa mais do povo, apunhala Minas Gerais com essa atitude

de alterar medidas provisórias, de conceder incentivos e de buscar aumento das

próprias receitas dos Estados para atender a compromissos politicamente pessoais e

prejudiciais a Minas Gerais. Em mandatos anteriores, votei neste Parlamento

recursos do Estado de Minas Gerais, dinheiro do povo mineiro a ser colocado numa

parceria, sem o que essa empresa não se instalaria em Minas Gerais. Isso é

lamentável. Imagino até mais, Deputado Domingos Sávio: que o Presidente Lula,

para fazer média, efetuou um acordo com o Presidente Hugo Chávez, da Venezuela,

a fim de construir uma refinaria em Pernambuco. O Presidente Chávez saiu fora. Não

fará mais a refinaria, não concederá recurso e, agora, o Presidente Lula quer fazer

média com recursos de Minas Gerais, levando-os para Pernambuco. Joga nosso

Estado contra os pernambucanos para pagar uma dívida que não é nossa.

Minas Gerais investiu muito na Fiat Automóveis e não merecia essa atitude do

governo. O Presidente, ao sair, mancha sua biografia com essa atitude contra o povo

e contra o Estado de Minas Gerais, que liberou seu dinheiro suado a fim de trazer a

Fiat para Minas Gerais. A decisão do Presidente altera a medida provisória e cria

incentivos para a aplicação de recursos, atitude que deveria ser discutida na Justiça



____________________________________________________________________________
1955

para que os recursos fossem destinados a Minas Gerais. É lamentável que Lula, ao

encerrar seu mandato, viole e manche, mais uma vez, a sua biografia, fazendo isso

com Minas e com os mineiros. Essa é uma atitude de lesa-pátria contra Minas.

Deveríamos aproveitar esse resto de mandato, de três ou quatro dias, para votar um

ato de protesto contra o Presidente tornando-o “persona non grata” ao Estado de

Minas Gerais.

O Deputado Domingos Sávio - Deputado Ademir Lucas, quero dizer a V. Exa. que

encaminharei requerimento de repúdio a essa iniciativa, o qual exija tratamento

adequado e justo para com Minas Gerais. Quero também deixar registrado nos anais

desta Casa um apelo à Presidente que ainda não tomou posse e que veio aqui nos

lembrar que é mineira. Ela tem a oportunidade de iniciar o mandato mostrando que é

mineira. Mais que isso, que é uma brasileira sensata e republicana, que respeita a

todos, não permitindo essa atrocidade contra Minas Gerais.

O povo mineiro é um povo generoso porque tem memória. Só pode ser generoso

quem é capaz de se lembrar e reconhecer o que foi feito. É bom que o Presidente

Lula saiba que somos generosos. Justamente por isso, por termos memória, não

esqueceremos que fomos apunhalados pelas costas e covardemente subtraídos. Sua

Excelência, por meio de uma medida provisória, promove a transferência de

investimentos da Fiat, que seriam destinados a Minas, para Pernambuco, com

incentivos fiscais. Todas as empresas de peças e todos os empregos gerados

passarão a ter incentivo fiscal em Pernambuco por uma decisão do governo federal.

Isso é traição ao povo mineiro.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Só uma informação, Deputado Domingos Sávio.

A ida para Pernambuco não é uma mera coincidência. A matéria do Carlos

Lindenberg destaca bem essa questão. Pernambuco é a terra natal do Presidente

Lula, que está traindo Minas Gerais.

O Deputado Domingos Sávio - V. Exa. recapitula o que disse na abertura da minha

fala.

O Presidente foi dar um presente para a sua terra natal - nada contra isso -, só que

tirou dos mineiros, tomou de Minas Gerais. Lula apunhalou pelas costas e promoveu

uma atitude não republicana, uma atitude que desequilibra o pacto federativo, que
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prorroga a questão do incentivo fiscal até 2020. Isso piora a situação, porque

estabelece que uma simples fábrica de chicote - cabo elétrico, chicote do automóvel -,

adquirida pela Fiat, possa ser transformada num montadora de automóveis. Isso é

uma chicotada que o Presidente Lula está dando no povo mineiro.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, queridos compatriotas da Federação

hemiplégica dos Estados Unidos do Brasil, o momento, Sr. Presidente, é

sobremaneira especial. Lembro-me de que, na semana passada, aqui estive e citei

um dos grandes autores mineiros, quando ele perorava numa das suas frases que

Minas não há mais. Por incrível que pareça, parece que estávamos imaginando o que

poderia acontecer nos dias seguintes àquele em que eu refletia sobre o alijamento de

Minas Gerais do processo de formação do ministério, quando afirmávamos que a

perseguição que se estabelecia contra Minas decorria apenas de um fato: Aécio

Neves pode ser um transtorno, em 2014, para o retorno de Lula à Presidência da

República. Eu disse isso na semana passada, Sr. Presidente, e hoje o Deputado

Domingos Sávio apresenta aqui a questão da Fiat, que sabemos que estava

projetada e planejada. Estava combinado - e os belos olhos verdes do Governador de

Pernambuco já tinham confessado isso placidamente em entrevistas pela televisão -

que a Presidência da República iria recompensar o governo de Pernambuco em

função do grande apoio que o PSB outorgou a Dilma Rousseff, na sua campanha. E

em Minas de nada valeram os votos dados, majoritários, à Presidente eleita. E eu

refletia apenas em função do meu partido, PMDB, que não conseguiu - sabíamos que

não conseguiríamos, e temos discutido isso com o Presidente Antônio Andrade -

espaços de governo, embora o PMDB tenha sido peça fundamental para estruturação

da campanha eleitoral vitoriosa de Dilma Rousseff.

Claro, o governo Dilma nem começou, não sabemos como vai ser, mas sabemos

como está sendo o final do governo Lula. Tenho de dar os parabéns ao Governador
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de Pernambuco, que trabalhou direitinho, foi competente. Trata-se de uma região

pobre do Brasil. O que há de se estranhar é onde estão os 53 Deputados Federais de

Minas Gerais. Estão fazendo o que lá em Brasília? Onde estão os nossos Senadores,

à exceção do Aécio Neves, que ontem mesmo estava almoçando com o Eduardo

Campos para tentar dirimir dúvidas sobre esse processo, sobre essa medida

provisória. E nós ficamos aqui, Sr. Presidente, na nossa Federação hemiplégica dos

Estados Unidos do Brasil, lembrando da história de quando se trabalhou pela

instalação da República no Brasil e se preparava o movimento da sua formação, que

culminou com exigência do afastamento do Imperador, em 24 horas, e a sua fuga

para Portugal. O último Estado a aderir à Federação brasileira foi exatamente o

Estado de Pernambuco. Foi exatamente lá que havia resistência à união com os

outros Estados brasileiros. Na verdade, províncias naquela oportunidade.

Ficamos matutando, imaginando que, se ao longo desses anos na Assembleia

Legislativa tivéssemos debatido um pouquinho mais as causas nacionais, conversado

melhor com os nossos Deputados Federais, acertado um tipo de comportamento para

fazer com que Minas retomasse o espaço que teve no passado na Federação

brasileira, certamente, Sr. Presidente, não estaríamos aqui a reclamar que Minas não

há mais.

“Saudade, palavra triste quando se perde um grande amor. Saudade, torrente de

paixão, emoção diferente.” Saudades não tenho, Sr. Presidente, nem do hoje, nem do

ontem, mas tenho saudades dos tempos de Rondon Pacheco, de Aureliano Chaves,

dos tempos em que os bancos mineiros sustentavam a indústria de São Paulo,

porque tínhamos uma estrutura bancária fortíssima. Saudade dos tempos em que

Minas decidia todos os assuntos nacionais ou participava de todas as decisões. E

estamos a enfraquecer. No momento em que aparece um estadista com possibilidade

de disputar a Presidência da República em 2014, vemos o cerceamento a Minas

Gerais, não só na área econômica, mas também na política. Quantos Ministros Minas

tem na República? Quantos Ministros temos no Ministério da D. Dilma? Quantos

Ministros tem São Paulo? Estados pequenos, como o Maranhão, têm dois Ministérios;

Minas apenas um.

Na peroração que fizemos semana passada, perguntávamos por que não um
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Ministério para o Patrus. Não estou preocupado com Ministério para o PMDB, mas

por que Patrus não é Ministro? Nem o PT de Minas é valorizado pelo próprio PT

nacional. Minas está caminhando para uma situação, Sr. Presidente, em que se pode

pensar em uma nova Inconfidência Mineira. Não a fechada dentro das lojas

maçônicas ou nos subterrâneos, escondida, mas uma inconfidência pública, que

reúna as lideranças em defesa dos interesses do Estado, assim como fez o Deputado

Domingos Sávio há pouco, não apenas no caso específico da Fiat, mas também nos

espaços a que, certamente, Minas tem direito na República brasileira.

Com muito prazer, concedo aparte ao brilhante colega Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Deputado Getúlio Neiva, V. Exa. contagia

os companheiros que estão nesta Casa. Essa forma como traz a verdade faz com

que, nessa questão, todos nós queiramos fazer coro com V. Exa.

Foi falado por quem nos antecedeu sobre a tristeza com que Minas Gerais recebe a

notícia. Caro Deputado Getúlio Neiva, podemos fazer uma analogia do que foram os

oito anos do governo federal, que se extinguem aos 31 de dezembro, mais

precisamente nas questões dos Municípios e do pacto federativo, que V. Exa. tão

bem defendeu. O Presidente Lula, além de dar esse presente para Minas Gerais,

postergou a lei que acabaria com as brigas entre os Estados brasileiros - cada um

querer oferecer mais que pode para gerar emprego - até o ano de 2010. Deveria ter

copiado o exemplo de Tiradentes, que se reunia nas caladas, escondido com os

demais companheiros para defender Minas Gerais. Minas foi muito importante na

vitória do Presidente Lula, como foi dito aqui, pela companhia de José Alencar, esse

mineiro sério, que vive dias difíceis, fazendo tratamento dentro e fora do País, e que

certamente hoje, ao receber a notícia, deve estar, como estamos, triste com a

realidade que o Presidente impõe a Minas Gerais. É mais um golpe duro.

Mas, meu caro Deputado Getúlio, o pacto federativo, tão criticado por muitos que

não o querem, é também elaborado pelo Presidente Lula de forma indireta. Porque

Minas Gerais tem o crédito com a Fiat por ter dado tudo que deu para que ela viesse,

desde que o casamento fosse respeitado quando estivesse também em situação

melhor. Assim é a nossa vida quando, de fato, casamos na alegria e na tristeza.

Então, quero fazer essa analogia com a Fiat, porque, quando ela veio para cá, o
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governo deu tudo. Mas agora, quando cresceu, tornou-se independente, o Presidente

vem e leva uma das fatias importantes do seu crescimento para o Estado do

Pernambuco.

Não seria mais fácil, Deputado Getúlio Neiva, promover uma reforma tributária?

Não seria mais fácil o Presidente Lula buscar em outro país uma montadora? Por

exemplo, o carro mil da Índia é um dos mais baratos do mundo. Por que não trazer a

fábrica desse automóvel para o Brasil, em vez de roubar a de Minas Gerais? E quero

ratificar: roubar de Minas Gerais a parcela da Fiat destinada ao seu crescimento.

Meu caro Deputado Getúlio Neiva, ainda não temos o hino oficial de Minas Gerais,

mas aprendemos a cantar “ó, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais”.

Aprendemos desde criança a cantar essa melodia. Quero dizer a V. Exa. que o

Prefeito de Campo Belo é meu grande amigo, mas às vezes somos adversários nas

políticas de governo do Estado, de Deputado e de Prefeito. No entanto, quero aqui

suscitar uma fala de sua autoria: “Para ser mineiro, não basta nascer em Minas

Gerais. É preciso que Minas Gerais também nasça no coração de cada um de nós,

mineiros, e daqueles que se sentem verdadeiramente mineiros”. A candidata eleita

divulgou por meio de seus cartazes: “Minas terá representante”. Agora pergunto a V.

Exa.: É dessa forma? Quantos Ministros tivemos no passado e quantos teremos no

presente? É com esse presente que fecharemos 2010.

Para encerrar, gostaria de dizer que, se esta Casa não fizer ecoar a nossa voz, se o

que foi tratado não for amplamente enviado para o Congresso em Brasília, nossa voz

não será ouvida, e dirão que perdemos e aceitamos. Porém, esse não é o nosso

propósito. Isso não aceito. Então deixo registrada a minha insatisfação.

Deputado Getúlio Neiva, parabéns a V. Exa. por esta aula que nos dá no dia de

hoje.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu que agradeço, Deputado Duarte Bechir. Certamente

Campo Belo enviou V. Exa. para cá a fim de nos ajudar a fazer um trabalho

diferenciado na Assembleia de Minas Gerais.

Deputado Duarte Bechir, tenho refletido e falado de forma bastante forte sobre esse

assunto. Lembro-me muito bem disso, porque fui colega do Jaques Wagner no

Congresso Nacional e conheci de perto o trabalho feito por ele. Era para desconfiar,
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pois, há dois anos, o Governador da Bahia está desviando para seu Estado uma

estrada de ferro que foi dada como construída no Vale do Mucuri, no Vale do

Jequitinhonha, no Norte de Minas e no Noroeste do Estado. Os recursos foram

desviados para Ilhéus a fim de pegar uma outra mineração da Bahia, aproveitando o

gancho de que o Presidente da República é do PT. Descobriu-se no Nordeste de

Minas uma jazida mineral do mesmo tamanho do Quadrilátero Ferrífero, com uma

dimensão de 15.000.000.000t, e de repente o governo federal estimula a

possibilidade de a estrada de ferro não ser em Minas Gerais. Vai correr 40km, 50km,

de Salinas até a divisa, e o restante dentro da Bahia. O Deputado Domingos Sávio

sabe muito bem disso, pois ele é votado em Salinas e visita bastante aquela cidade.

Portanto, vemos que as coisas que estão acontecendo com Minas Gerais são

sintomáticas. Há mais de dois anos, o Estado da Bahia tenta direcionar a grande

estrutura logística de penetração do território mineiro e brasileiro, que seria a ferrovia

ligando o litoral do Sul da Bahia, o Norte do Espírito Santo, passando pelo Mucuri,

Jequitinhonha, e chegando a Montes Claros, Unaí e ao Distrito Federal, o grande eixo

de penetração do território brasileiro na região que tem a maior província pegmatítica

das Américas, os maiores e melhores jazimentos minerais do nosso Estado, mas

ninguém falava nada - falei sobre isso aqui uma porção de vezes.

Posteriormente a isso, mais recentemente, o PT, que foi aliado ao PMDB, traiu o

PMDB de Minas Gerais. Uma traição clara e aberta que reduziu a participação do

PMDB nesta Assembleia. Uma traição do PT. E agora a segunda traição. Após o PT

ter ganhado as eleições para a Presidência da República, onde estão os espaços de

Minas? Deputado Domingos Sávio, o objetivo é um só: evitar que o Presidente da

República, em 2014, seja Aécio Neves.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva, levarei

saudade, mas também levarei os ensinamentos de V. Exa. para a minha jornada na

Câmara Federal. V. Exa. já foi Deputado Federal e hoje é um dos mais brilhantes

tribunos, mais que isso, um dos Deputados que mais contribui, com a sua experiência

e sabedoria, para que a Assembleia mineira produza não só leis, mas também

iniciativas que vão ao encontro dos interesses do povo mineiro.

Estamos absolutamente alinhados com esse sentimento. É hora de nos unirmos em
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Minas. Aliás, hoje, o Deputado Lafayette de Andrada fez uma indagação daquelas

que irão ecoar no ouvido de vários Líderes do PT, pelos quais tenho grande respeito.

Seriam os petistas mineiros mais petistas que mineiros? Será que não há aquele

amor, aquele compromisso com o povo de Minas que nos elege Deputados Estaduais

e Federais para trabalhar por Minas Gerais? Assim como os baianos e os

pernambucanos elegem seus representantes, temos de ter o brilho e a decência de

honrar esse apoio, essa confiança depositada em nós pelo povo mineiro.

Não podemos assistir ao governo central fazer o que está fazendo com Minas. V.

Exa. tem conhecimento da riqueza existente no Norte de Minas, na região de Salinas,

no Alto do Jequitinhonha. O povo do Norte de Minas sofre, e sofre muito, com essa

série de descasos ao longo do tempo, apesar de ter uma grande riqueza debaixo de

seus pés. O governo federal não só os ignora, como também tenta desviar

investimentos para outras partes do Brasil.

O Presidente Lula já anunciou que pretende vetar a nova decisão do Congresso

que estabelece a possibilidade de partilhar os “royalties” do petróleo. Ele, que, na

propaganda eleitoral, trouxe o pré-sal como a salvação de todo o País, agora diz que

deverá vetar uma iniciativa da Câmara Federal de votar uma distribuição mais justa

dos “royalties” do petróleo, que contemple Estados como Minas Gerais e outros. É

mais uma traição ao povo mineiro, uma após outra. E agora mais essa da Fiat, uma

pá de cal. Se continuarmos calados, não faremos jus à condição de mineiros, à

responsabilidade de manter vivo o sentimento de Juscelino Kubitschek, de Tancredo

Neves e de outros grandes estadistas que pisaram neste solo.

Hoje, liderados por Aécio Neves e com a sequência deste brilhante governo

continuado com o Prof. Antonio Anastasia, estamos de fato começando a mostrar ao

Brasil que existe uma nova geração de mineiros. Talvez seja esse o alerta que V.

Exa. desejo trazer, esse incômodo de dizer que Minas tem lá um jovem chamado

Aécio Neves e outro jovem talentoso, o Governador Antonio Anastasia. Será que eles

representam algum risco? Definitivamente não. Eles são a solução para o Brasil,

porque são figuras do entendimento, com sentimento de estadista. É disso que o

Brasil precisa, e não dessa política feita de maneira rasteira e covarde, que tira de

Minas para dar a outro Estado da Federação.
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V. Exa. continuará brilhando em Minas Gerais, e estaremos juntos para fazer com

que a voz de Minas seja ouvida não só pelo Presidente Lula, mas agora também pela

Presidente Dilma Rousseff. Que ela possa, de fato, mostrar que tem sangue de

mineiro e compromisso com a verdade, com a seriedade, não permitindo que Minas

seja lesada dessa maneira. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Deputado Domingos Sávio, mesmo

vergastado pelo tempo implacável, sinto-me muito bem carregado nas minhas

baterias de civismo e acho que ainda tenho muito que fazer por Minas e pelo Brasil.

Não vou fazer despedida, como fizeram os Deputados Irani Barbosa e Ruy Muniz.

Não sairei um minuto sequer da minha rota, do meu roteiro de trabalho. Continuarei

trabalhando e me dedicando. Eu tenho absoluta convicção de que Minas Gerais terá

um grande governo com Anastasia. Mas estou sobretudo enxergando - e isso foi a

vida que me ensinou, e não os livros - que, ao privilegiar o Governador de

Pernambuco - jovem, bonito, de olhos verdes -, o Presidente Lula está querendo

apenas criar um opositor político jovem para o nosso Governador Aécio Neves.

Deputado Domingos Sávio, preste atenção ao que estou falando, porque V. Exa. irá

para Brasília e sentirá o que está acontecendo. A República está se voltando para

Pernambuco. Como dizia o Senador Mão Santa: “Oh, Luiz Inácio, está voltando para

Pernambuco porque Pernambuco é o único lugar onde tem um sujeito que poderá

topar com Aécio Neves em 2014. E o pessoal não está entendendo. É por isso que a

Fiat tem de ir para Pernambuco”. Ora, Pernambuco agora é o novo espaço, o novo

eldorado brasileiro porque atenderá ao objetivo político daqueles que acreditaram

sempre que os fins justificam os meios, daqueles que trabalham dessa sorte, dessa

maneira.

Outro dia, ouvi aqui de um petista a confissão de que ele não mais aceita o dogma

de que os fins justificam os meios. Mas eu vejo que o PT ainda atua da mesma forma

que aprendemos na infância. Eu fico aqui me perguntando por que essas coisas

acontecem quando o próprio Presidente falou, de forma bastante singela, que o

cidadão não é completo se ele não foi comunista até os 25 anos; que o cidadão é

muito burro se continuar comunista depois dos 40 anos. Ainda outro dia, o próprio

Presidente Lula reconheceu que teve condições mais facilitadas para o seu governo ir
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bem em razão da melhoria da economia mundial.

Fico me perguntando o que acontece com essas pessoas que têm um discurso

antes do poder e uma outra forma diferenciada de fazer quando lá chegam. Isso é o

que me preocupa. Os fins justificam os meios para o Presidente Lula. E é assim

também para a Presidente Dilma. Não esperem coisa diferente.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Meu caro colega Deputado Getúlio

Neiva, é sempre muito bom ouvi-lo dada a riqueza de informações que V. Exa. tem e

a facilidade com que expõe os seus pensamentos. V. Exa. sabe que não há aqui

nenhuma intenção de jogar confetes. Eu sempre declarei ao colega a admiração que

tenho pela sua espontaneidade, inteligência e clareza ao falar.

Quando V. Exa. citou que todo trabalho está sendo feito para que o poder se mova

para o Nordeste, especificamente para Pernambuco, eu estava aqui meditando.

Diante dos pronunciamentos que já fizemos aqui na Casa, ao longo da semana

passada e desta, a respeito da ingratidão que a Presidente eleita Dilma Rousseff tem

mostrado para com Minas Gerais, depois de ter feito do nosso Estado o seu palanque

político e depois de este Estado ter-lhe dado 17% de votos a mais na eleição, abro os

jornais de ontem e de hoje e vejo que ela abre as portas e o coração para Ciro

Gomes, que foi seu ferrenho crítico e se colocou na trincheira contra ela.

E agora vemos todas as portas abertas, de certa forma, contrariando até o irmão

dele. E Minas Gerais fica à margem do processo no que toca à formação do governo.

Não bastasse isso, vem agora um presente de grego que o Presidente Lula nos dá

com a edição da medida provisória, que chamei de ressuscitação da lei da chibata no

aparte que fiz ao pronunciamento do Deputado Domingos Sávio. Essa lei é de 1910.

Quando a Marinha fazia uso da chibata para punir os marinheiros, aconteceu aquela

revolta em um navio chamado Minas Gerais, por uma triste coincidência. Nós nos

sentimos os marinheiros deste navio. Estamos recebendo uma chibatada.

Por uma infeliz coincidência também, isso tem a ver com o projeto da indústria de

Pernambuco, que, até então, produz chicotes para a indústria automobilística. Como

disse o Deputado Domingos Sávio, recebemos, além de uma chibatada, uma

chicotada, que dá no mesmo. Convenhamos que se trata de uma medida provisória

editada para atender exclusivamente a uma empresa - e convém dizer que não temos
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nada contra a Fiat. Essa empresa deve muito a Minas Gerais, qualquer um sabe

disso. Digo isso com a autoridade de quem comprou um Fiat 147, prestigiando o

principal e único produto que essa empresa tinha neste país, com a autoridade de

quem tem um carro da marca Fiat na garagem.

Portanto, Deputado Getúlio Neiva, precisamos fazer exatamente o que está sendo

feito neste momento, como os marinheiros do navio Minas Gerais fizeram há um

século: mostrar a nossa indignação sem a necessidade de pegar em armas, como

eles tiveram de fazer, ameaçando atacar o Rio de Janeiro para acabar com a lei da

chibata. Façamos da tribuna desta Casa a nossa trincheira em defesa dos interesses

do nosso Estado, por meio de outra chibata, que é o poder da nossa verve, da nossa

palavra.

O nosso Estado já é muito expropriado; é responsável por 70% de toda a produção

mineral do País e já é altamente prejudicado por essa exploração, pois o único

retorno que temos hoje são os buracos deixados pelas grandes mineradoras. Não

bastasse isso, agora uma grande parcela de recursos que poderia ser investida em

Minas Gerais atenderá a um propósito do Presidente Lula. Quero crer, Deputado

Getúlio Neiva, que defende tão bem a região que representa, que não caberia uma

indústria, por exemplo, no Vale do Mucuri ou do Jequitinhonha. Quantas regiões do

nosso Estado são tão ou mais carentes que determinadas regiões do Nordeste? Será

que não caberia esse investimento aqui? Creio que sim, mas lamentavelmente

recebemos de presente neste final de ano uma medida provisória que, como eu

disse, ressuscita a lei da chibata, a qual podemos chamar de presente de grego do

Presidente Lula. Obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu quem agradeço, Deputado Vanderlei Miranda. O

meu pronunciamento ressalta o que disse V. Exa. Lamentavelmente, a Casa fechará

nesta semana, ao final de seus trabalhos, mas é preciso chamar à luta os nossos

Deputados Federais.

Não é possível mais que a bancada federal de Minas Gerais seja tão omissa,

irresponsável e covarde na defesa dos interesses do nosso Estado. Tenho muitos

amigos. No entanto penso que a bancada é covarde, especialmente a do meu partido

- PMDB - por não pôr a boca no trombone e defender o nosso Estado. Minas não é
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apenas um território. Na verdade, tem de ser um Estado de espírito. A amálgama da

democracia brasileira é o Estado de Minas Gerais, pois é onde estão os melhores

princípios éticos e morais, que precisam prevalecer sobre a ignomínia, a bandalheira,

a molecagem e o coma alcoólico que são os mensalões do governo federal. Não

podemos mais nos submeter a esse tipo de comprometimento. Minas precisa levantar

a cabeça. Os homens de Minas precisam ser mais corajosos. Não fosse a

necessidade de ceder espaço para que o Deputado Antônio Carlos Arantes faça seu

pronunciamento, alongaria a minha fala por mais meia hora ou uma hora para

analisar essa situação dramática de Minas Gerais, em que seus homens não reagem,

acicatados que são pelo governo federal a todo momento, retirando as oportunidades

do nosso Estado, solapando as suas forças políticas e, sobretudo, mostrando que

Minas faz parte de uma federação hemiplégica, castrada, caolha, o que não cabe

mais nos parâmetros da democracia e na estrutura de uma República. O filósofo Hely

Tarqüínio sabe o que estou dizendo. Há necessidade de se refazerem os conceitos

dos políticos brasileiros. É preciso ter não só voto e ganhar eleição, mas também a

responsabilidade de cumprir o mandato, honrando a sua pátria, antes que esta se

entregue a um sistema de fisiologismo como está sendo entregue e se transforme de

novo numa republiqueta sul-americana. O Brasil está perdendo os seus valores. O

problema é de ética e de moral. Estamos perdendo as condições de falar que somos

realmente brasileiros. Foi por isso que, ao começar este discurso, perorei e convoquei

os compatriotas da federação hemiplégica do Brasil: reajam.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Wander Borges,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Antônio Carlos Arantes. A Presidência defere o requerimento

e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Deputado Antônio

Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente e nobres colegas, quero

cumprimentar o caro amigo Deputado Getúlio Neiva por mais um brilhante

pronunciamento nesta Casa. Realmente V. Exa. é diferenciado como orador, pessoa

e amigo. Como V. Exa. mesmo disse, está deixando esta Casa de cabeça erguida e
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com o sentimento do dever cumprido. Não tenho dúvida de que o povo mineiro e de

Teófilo Otôni ainda precisa muito da sua capacidade, do seu trabalho e da sua

dedicação. Nestes quatro anos, posso considerá-lo um dos melhores amigos que

cultivei nesta Casa.

Eu, que já tinha boa amizade com V. Exa. quando éramos Prefeitos, tive a grata

satisfação de tê-lo como parceiro na Comissão de Política Agropecuária e de

aprender um pouquinho com V. Exa., principalmente na hora de usar esta tribuna.

Mas quem sou eu para sonhar um dia chegar perto de sua capacidade?

Fazendo coro com nossos amigos, quero falar sobre alguns assuntos.

Primeiramente, sobre a minha satisfação de ver este mandato terminando de forma

muito produtiva. Agradeço ao governo Aécio Neves, cumprimento-o e o parabenizo,

cumprimentos extensivos ao governo Antonio Anastasia e a toda a sua equipe, que

fizeram diferença no Estado. Foram oito anos de progresso, de desenvolvimento, de

respeito ao cidadão mineiro, oito anos sem corrupção. Fico muito feliz porque

contribuí bastante, junto com nosso Deputado Federal Carlos Melles, nosso grande

parceiro, para que o desenvolvimento chegasse mais rapidamente e em maior

quantidade à minha região, o Sudoeste mineiro. Não tenho dúvida de que Aécio

Neves fará também mais um grande trabalho como Senador e de que nosso

Governador Antonio Anastasia também fará mais um grande mandato. Nós, mineiros

e produtores rurais, estamos contando, com muita esperança, com sua ajuda no que

foi discutido, comprovado e prometido, que é haver uma política diferenciada, efetiva

e direcionada para o produtor de café e de leite e para o setor rural, buscando

também melhoria das rodovias, das estradas. Ontem foi editado um decreto, que já é

parte do que foi assumido, taxando o leite que vem de fora e ao mesmo tempo

incentivando a indústria mineira a aprimorar seu produto, o que é um grande avanço

para a indústria e para os produtores mineiros.

Deputado Getúlio Neiva, V. Exa. deve se lembrar de quando provocamos aquela

audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e colocamos mais de mil

produtores aqui. Na ocasião discutimos o empobrecimento do produtor rural, fruto da

dificuldade dos produtores de café e leite, setores que são as maiores economias e

que mais geram emprego. Fico feliz porque o Governador reagiu e está fazendo sua
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parte na questão do leite. Para o café, o mercado está fazendo sua parte hoje. O café

hoje, Deputado Getúlio Neiva, custa R$385,00 a saca. É um preço muito bom. Mas

me dá tristeza ver que o produtor de café não tem mais café, porque ele já o vendeu

faz tempo, e barato, porque estava endividado, pobre, sofrido, muitas vezes sem

crédito, o setor todo devendo mais de 5 bilhões de reais. Ele não pode comemorar

esse aumento agora. Apenas 10% dos cafeicultores têm café para vender, e são os

que normalmente têm outra atividade, são os que não dependem do café. Os que

dependem do café para sustentar sua família não o têm.

Entraremos depois na questão da Fiat. Uma parte dela, que poderia ficar em Minas,

está indo para Pernambuco; é uma perda de 5 bilhões. O que me assusta e me

preocupa é que falam que a questão do café é de mercado, diz respeito à lei da oferta

e da procura. Mas não é. Qualquer país desenvolvido faz sistemas e cria políticas de

proteção a essa atividade e a esse produtor. Se o governo federal nos tivesse

atendido - ele tem mais de 1 bilhão no Funcafé só para socorrer o produtor nas horas

difíceis -, se ele tivesse usado esse dinheiro, não seria preciso pegar dinheiro da

população, do orçamento que vai para a saúde e para a educação. Esse dinheiro é

do produtor rural, do fundo que vem do café, para apoio à atividade cafeeira. Se o

governo tivesse colocado recursos na hora certa para esse produtor, ele teria

armazenado café e agora teria essa diferença. Todos perderam porque venderam

barato o café, que hoje está na Alemanha, no Japão e na Itália. Nós perdemos no

mínimo R$100,00 por saca. Em Minas Gerais, se multiplicarmos esse valor por 20

milhões de sacas, o resultado será aproximadamente R$200.000.000,00 por ano.

Como Minas produz mais de 20 milhões de sacas de café, em seis anos, essas

perdas resultam em muitos e muitos bilhões que deixarão de alimentar a economia

mineira e brasileira. Quem ganha são os países europeus, principalmente.

Precisamos conscientizar-nos de que o governo federal está deixando de ganhar

dinheiro. Quando o governo compra, melhora o mercado, quando vende, o governo e

o País ganham. O orçamento do Estado cresce. Infelizmente, está faltando essa

política, que precisa partir de uma ação governamental mineira. Temos certeza de

que o Governador Anastasia, como já iniciou essa política de proteção ao produtor de

leite, também o fará para o de café. Segunda-feira, fizemos uma audiência pública



____________________________________________________________________________
1968

para debater sobre o café, pela manhã, e uma para debater sobre o leite, pela tarde.

Fomos muito bem representados por produtores, cooperativas, sindicatos e pelo

governo do Estado.

Essa será nossa expectativa para o próximo mandato, em que tive a felicidade de

quase dobrar os meus votos, chegando nesta Casa com quase 75 mil votos para

defender o produtor rural. Defendendo a atividade rural, estou defendendo a cidade.

Se o trabalhador do campo tem renda, gasta-a na cidade; cada emprego gerado no

campo indiretamente gera de dois a três empregos na cidade. Quando o campo vai

bem, a cidade vai bem; quando o campo vai mal, a cidade vai mal. Por isso fazemos

a defesa incessante do desenvolvimento do setor rural.

Deputados Getúlio Neiva e Doutor Ronaldo, grandes municipalistas, não podemos

deixar de falar que os Prefeitos estão em Brasília hoje, reivindicando a partilha dos

“royalties” do petróleo. É fácil entender a crise que assola as prefeituras. Existe muita

incompetência de Prefeitos, mas a maioria é séria, trabalhadora e honesta. Fui

Prefeito por três mandatos e conheço esse meio, a maioria dá o sangue com

seriedade e respeito, praticando um sacerdócio. Hoje, seja aqui, seja lá em Jacuí,

seja em Paraíso, de cada compra 45% são impostos do governo federal. Os impostos

são arrecadados no Município, e, de cada R$100,00 arrecadados, apenas R$14,00

ficam no Município, R$25,00 ficam no Estado e R$60,00 ficam na mão do governo

federal, que está nadando no dinheiro enquanto os Municípios estão quebrados, com

o pires na mão, humilhados e sofridos.

É por isso que os Prefeitos estão lá hoje. Os “royalties” do petróleo são os impostos

arrecadados pela produção de petróleo. Aí, os Estados que produzem mais petróleo,

principalmente Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, querem ficar com todos

esses impostos. Mas não são eles que vão consumir todo o petróleo - o óleo “diesel”,

a gasolina. Para que produzam, o País tem de consumir. E Minas Gerais consome

muito petróleo - são bilhões de litros de combustível gastos em seus Municípios. Ou

seja, se há produção, isso é porque há consumo; então nada mais justo que a divisão

dos “royalties”. Nós, os Deputados Estaduais, não temos o poder de nos manifestar,

pelo voto, favoráveis ou contrários, mas temos companheiros federais que são

nossos amigos e parceiros, como o Deputado Carlos Melles, que é a favor de repartir
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o “royalty” para os Municípios que consomem petróleo, e são todos. Então

precisamos apoiar esse movimento e cobrar do Presidente Lula que divida o bolo

com todo o mundo, porque o petróleo é consumido por todo o País.

E os Municípios pequenos, como Jacuí, minha cidade, vai arrecadar R$600.000,00

por ano, o que vai ajudar muito a melhorar a saúde. Essa é uma obrigação do

governo federal, mas ele não tem repassado aos Municípios os recursos necessários

para manterem uma saúde de qualidade. E não me refiro apenas aos pequenos

Municípios. O Doutor Ronaldo, que é um médico conceituado, um homem que tem

um coração maior que esta Casa e que vive as dificuldades que enfrentamos no dia a

dia, sabe que as santas casas estão falidas e que a saúde está em situação horrível.

Tudo isso é fruto da falta de repasse por parte do governo federal. Para os

Municípios, o “royalty” seria uma forma de amenizar as dificuldades que enfrentam

hoje. Hoje, frequentemente, é preciso pegar um carro em Jacuí ou em São Pedro da

União e trazer o doente para Belo Horizonte para fazer uma cirurgia de média

complexidade, como a cirurgia de joelho. Isso não tem cabimento; essa cirurgia

deveria ser feita na região. Mas, quando se faz a partilha das PPIs, AIHs e de um

punhado de sigla de que o povo não quer saber - e nem precisa saber mesmo; o que

ele precisa é ter saúde; precisa saber de seus direitos e ser reconhecido, atendido -,

vê-se que isso ainda não é possível. É fundamental que o governo federal entenda

que não pode construir um império em Brasília, com um monte de dinheiro na mão do

governo, vazando pelas mãos de pessoas inescrupulosas - basta olhar os jornais

para vermos que até o relator do Orçamento já caiu, porque estava repassando o

dinheiro de forma ilegal para um punhado de entidades; a outra, da mesma forma, já

está tendo problemas. Enquanto isso, aos governos estaduais e municipais que

gastam o dinheiro honestamente, como é o caso do governo Anastasia, faltam

recursos suficientes para fazer muito do que gostariam de fazer. Essas são as nossas

preocupações.

Mas não podemos deixar de agradecer muito a Deus. Sou católico, cristão,

praticante, e digo que, onde Deus está na frente, com gente boa do lado e muito

trabalho, as coisas dão certo. Assim, em mais um mandato que se encerra com muito

trabalho, guardamos a esperança de continuar a luta com nossos amigos. Lembro
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que deixamos de conviver também com o Doutor Ronaldo, que volta para Sete

lagoas. Mas não tenho dúvidas, Doutor Ronaldo - um homem do bem, pessoa que

passamos a admirar e de quem gostamos muito -, de que um futuro brilhante e muito

bom é reservado ao senhor, pessoa que sempre usou o seu cargo como instrumento

para melhorar a vida das pessoas, principalmente das mais humildes. Deus está do

seu lado, e o senhor também terá grandes missões pela frente para construir uma

Minas Gerais melhor para todos nós. Um abraço e que Deus nos proteja a todos.

Muito obrigado.

* - 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 encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 2º turno, dos Projetos de Resolução nºs 4.004/2009 e 4.999/2010 e dos Projetos

de Lei nºs 3.391, 3.666, 3.777, 3.783, 3.785, 3.787, 3.791, 3.963, 4.036, 4.037, 4.047,

4.071, 4.085, 4.086 e 4.102/2009, 4.255, 4.257, 4.413, 4.462, 4.489, 4.513 e

5.035/2010, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões; e

informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao Projeto de Lei

nº 4.255/2010 uma emenda do Deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 1, e

que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será submetida a votação

independentemente de parecer no momento oportuno.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.255/2010

O “caput” do art. 3º do Projeto de Lei nº 4.255/2010 passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 3º - A Imprensa Oficial divulgará, mensalmente, o montante individualizado das

despesas geradas em cada órgão e entidade integrante do orçamento fiscal do

Estado, com indicação pormenorizada dos serviços prestados, objeto desta lei.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

Sargento Rodrigues

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência 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 é a publicada nesta edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63/2010, EM

30/11/2010

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette de

Andrada, Délio Malheiros, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, 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 Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

e a discutir e votar proposições da Comissão e acusa o recebimento da seguinte

proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: no 1º turno, Proposta de

Emenda à Constituição nº 63/2010 (Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 1ª

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

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo

nº 1, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2010. 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, 14 de dezembro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Corrêa - Tiago Ulisses - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54/2009, EM

30/11/2010
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Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Délio Malheiros, Lafayette de Andrada e Padre João, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sávio Souza Cruz, Adelmo

Carneiro Leão, Dilzon Melo, Dalmo Ribeiro Silva e Inácio Franco. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, 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 o parecer para o 1º turno sobre emenda apresentada em Plenário à Proposta

de Emenda à Constituição nº 54/2009 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 rejeição da Emenda nº 21 à Proposta

de Emenda à Constituição nº 54/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas), apresentada

em Plenário. 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 solicita seja formulado

pedido de informação à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

sobre os estudos desenvolvidos referentes à carreira dos Fiscais Fazendários do

Estado, bem como sobre eventual projeto de lei que trata dessa matéria, conforme

anunciado na audiência pública realizada pela Comissão de Administração Pública

em 19/11/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrus Filho - Alencar

da Silveira Jr.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2010

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo Valério e Ruy Muniz, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi,
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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 comunica o

recebimento de correspondência da Sra. Adriene Andrade, Conselheira Corregedora

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando demonstrativo que

registra, por meio de gráficos, o resultado dos trabalhos desse Tribunal no primeiro

semestre de 2010. 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 comunica que os Projetos de Lei nºs 955/2007, 4.222 e

4.223/2010, em 2º turno, são retirados de pauta 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

Projetos de Lei nºs 4.911, 4.924 e 4.929/2010, que receberam parecer por sua

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

Requerimentos nºs 6.788, 6.818, 6.820, 6.826, 6.853, 6.870, 6.880, 6.882, 6.883,

6.905 e 6.906/2010. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 4.638/2010. 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 Ruy Muniz em que solicita seja encaminhado pedido

de providências ao Secretário de Estado de Saúde pleiteando a implementação da

Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem, conforme determinação da

Lei nº 18.874, sancionada em 20/5/2010; e Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde cópia do Ofício nº 85/2010, do

Grupo Vhiver, solicitando a liberação do pagamento final do convênio firmado com a

referida Secretaria. Logo após, é aprovado o relatório da visita desta Comissão ao

Hospital São Bento, realizada no dia 1º/12/2010. 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
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trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

7/12/2010

Às 17h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Délio Malheiros, Ivair Nogueira, André Quintão e Duarte Bechir

(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 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. 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 presente reunião o Projeto

de Resolução nº 4.999/2010, o Projeto de Lei Complementar nº 66/2010 e os Projetos

de Lei nºs 3.856/2009, 4.255, 4.257, 4.462 e 5.027/2010, por terem sido apreciados

em reunião anterior, e o Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 e os Projetos de Lei

nºs 4.771 e 5.038/2010, por falta de 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 5.035/2010 (relator: Deputado Ivair Nogueira); e pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 59/2010, na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Délio Malheiros). 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 5.036/2010, que recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do

Deputado Antônio Júlio, em que solicita seja encaminhado ao DER-MG pedido de

providências para que os passageiros do transporte intermunicipal do Município de

Pará de Minas que aguardam os ônibus às margens da BR-262 possam utilizar o

Terminal Rodoviário Epaminondas Marinho, onde os veículos devem fazer o

recolhimento dos passageiros, visto que a Empresa Santa Maria Ltda. tem a

exclusividade de uso do referido terminal. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para as próximas reuniões extraordinárias, dia 9, quinta-feira, às 10 horas

e às 15h15min para apreciar a matéria constante na pauta, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Gustavo Valadares - Neider

Moreira.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2010

Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

Inácio Franco, Célio Moreira (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação

da Liderança do BSD) e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Agostinho Patrus

Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Inácio Franco, declara aberta a

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

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” de 4/12/2010: ofícios dos Srs. João Francisco

Goulart dos Santos, Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do PNSP

(substituto), do Ministério da Justiça; Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor

Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social; Daniel Silva Balaban, Presidente

do FNDE (1.250), e da Sra. Mirian T. S. Eira, Gerente-Geral (interina) da Embrapa.
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Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

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

Projetos de Lei nºs 978/2007 e 2.525/2008 são retirados da pauta por determinação

do Presidente da Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.671/2010 (relator: Deputado

Deputado Tiago Ulisses) e 3.953/2009 e 5.050/2010 (relator: Deputado Célio

Moreira), todos na forma do vencido no 1º turno; 4.182, 4.543, 4.670, 4.701, 4.718 e

4.721/2010 (relator: Deputado Antônio Júlio); 3.935/2009 e 4.283, 4.613, 4.671,

4.706, 4.719 e 4.736/2010 (relator: Deputado Tiago Ulisses); 4.326, 4.669, 4.688,

4.707 e 4.720/2010 (relator: Deputado Célio Moreira); e pela aprovação, no 1º turno,

do Projeto de Lei nº 3.540/2009 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio). Registra-se a presença do Deputado Arlen

Santiago (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança

do BSD). Na fase de discussão dos pareceres dos relatores Deputado Célio Moreira,

que conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 59/2010 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da

Comissão de Administração Pública, e do Deputado Tiago Ulisses, que conclui pela

rejeição da Emenda nº 1, apresentada ao Projeto de Lei nº 2.122/2008, no 1º turno, o

Presidente defere os pedidos de vista do Deputado Antônio Júlio. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

desconvoca a reunião extraordinária de hoje às 20 horas, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Corrêa - Célio Moreira - Sebastião

Costa.

ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

9/12/2010

Às 14h22min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e
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os Deputados Almir Paraca (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da

Liderança do PT) e Antônio Júlio (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por

indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, a

Presidenta, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta. 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. Registra-se a presença do Deputado Adalclever Lopes. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei Complementar nº 45/2008 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado

Almir Paraca). 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

6.892 e 6.934/2010. 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, 14 de dezembro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2010

Às 14h29min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por indicação da

Liderança do BSD) e Fábio Avelar (substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação

da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião

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

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar matérias constantes 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 2.333 e 2.428/2008, ambos

no 2º turno (Deputado Fábio Avelar); e 4.916/2010, no 1º turno (Deputado Duarte

Bechir). 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 2.333, na forma do vencido no 1º

turno, e 2.428/2008, na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1. É

aprovado, também, no 1º turno, o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº

4.916/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com as Emendas nºs 1 a 9. O Projeto de Resolução nº 5.017/2010, no 2º turno, é

retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprir

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

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 4.982/2010, 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, 13 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Carlos Gomes - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2010

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Gustavo Valadares e Adalclever Lopes, 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
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Adalclever Lopes, dispensa a leitura da ata da reunião 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 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 3.725/2009, na forma do Substitutivo nº 1

ao vencido em 1º turno (relator: Deputado Adalclever Lopes). 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 6.805, 6.845 a 6.850, 6.858, 6.862, 6.864,

6.866, 6.867, 6.871 a 6.876, 6.888 a 6.891, 6.897 e 6.898/2010. 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 Ademir

Lucas, Carlin Moura, Domingos Sávio, João Leite, Rômulo Veneroso e da Deputada

Maria Tereza Lara em que solicitam sejam encaminhados ao Ministro dos

Transportes, ao Prefeito de Belo Horizonte, ao Diretor-Geral do DNIT e ao Diretor-

Geral do DER-MG as notas taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta das Comissões de

Segurança Pública e Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o abaixo-assinado

em prol de melhorias de tráfico do anel rodoviário e pedido de providências para

implantar rampas de escape nos trechos mais perigosos das rodovias que passam

pelo Estado, especialmente no trecho Olhos d’Água-Betânia, melhorando assim as

condições de desvio e parada de veículos pesados. 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 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Adalclever Lopes - Tiago Ulisses.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2010
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Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Almir Paraca e Adalclever Lopes, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca, dispensa a

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

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

apreciar 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 4.066/2009, no 2º turno, é retirado de pauta por determinação do Presidente

da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

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

são aprovados os Requerimentos nºs 6.841, 6.842, 6.844, 6.851 e 6.939/2010.

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, 14 de dezembro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Gil Pereira.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2010

Às 15h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Almir Paraca (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da

Liderança do PT) e Antônio Carlos Arantes (substituindo a Deputada Rosângela Reis,

por indicação da Liderança do PV), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
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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 5.006/2010 (relator:

Deputado Elmiro Nascimento), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos

a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.822, 6.825,

6.827, 6.828, 6.836, 6.856, 6.907, 6.931, 6.932, 6.938 e 6.942/2010. 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, 15 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Elmiro Nascimento - Padre João.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2010

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da

Silveira Jr., Antônio Carlos Arantes, Almir Paraca (substituindo este ao Deputado

Carlos Gomes, por indicação da Liderança do PT) e Wander Borges (substituindo o

Deputado Fábio Avelar, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Duarte Bechir. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges,

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

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

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

proposições da Comissão. 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 6.807, 6.884, 6.900 e 6.901/2010. 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 Tenente Lúcio (7), em que solicita sejam encaminhados
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ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama

- e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedidos

de providências para desinterditar a área de proteção ambiental de Curamataí, no

Município de Buenópolis, com vistas à exploração do local para atividades de turismo

ecológico sustentável; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Turismo - Setur -

pedido de providências para realizar trabalhos técnicos e consultivos de diagnóstico

das potencialidades turísticas no Município de Curvelo; sejam encaminhados à Setur,

ao DNIT e ao DER-MG pedidos de providências para a realização de sinalização

turística abrangendo as rodovias federais e estaduais dos circuitos turísticos das

regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Jequitinhonha; seja encaminhado à Setur pedido

de providências para expandir os investimentos públicos na implantação e

certificação dos circuitos turísticos das regiões Norte, Nordeste, Noroeste e

Jequitinhonha e para acolher o documento oficial elaborado pelos grupos gestores

desses circuitos, denominado "Propostas de Ações para o Desenvolvimento Turístico

das regiões Norte-Nordeste, Noroeste e Jequitinhonha"; seja encaminhado à Rede

Minas pedido de providências para fomentar a produção de programas televisivos

que divulguem atrativos e produtos turísticos dos circuitos das referidas regiões; seja

encaminhado ao Presidente desta Casa solicitação de realização de documentário

pela TV Assembleia sobre os circuitos turísticos das regiões Norte, Noroeste,

Nordeste e Jequitinhonha, com ênfase na demonstração dos seus atrativos turísticos

e nos seus gargalos de infraestrutura; e seja encaminhado ao Presidente desta Casa

solicitação de celebração de convênio com a TV3, do Município de Três Marias, com

vistas à produção e radiodifusão de produtos de multimídia que retratem os atrativos

e produtos turísticos dos circuitos abrangidos pelas referidas regiões. 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 2010.

Eros Biondini, Presidente - Carlos Gomes - Fábio Avelar - Gláucia Brandão.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
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13/12/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e o Deputado Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado João Leite, por

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

presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues e Adalclever Lopes. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, 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 apurar denúncia de irregularidades (coação ilegal, ameaça de

ilegítima imposição de penas administrativas, ordem para realizar trabalho

degradante e desvio de função) ocorridas na 4ª Cia. do BPE - Canil e a discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir o Cel. PM Hebert Fernandes Souto Silva, Corregedor da Polícia

Militar de Minas Gerais e o Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da

Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra -, que

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

Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. Os Deputados Lafayette de Andrada e

Adalclever Lopes retiram-se 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, 14 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

13/12/2010

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado
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Elmiro Nascimento, por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sebastião Costa. 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 e suspende a reunião por 15 minutos para

entendimentos entre as Lideranças. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença

dos Deputados Elmiro Nascimento, Almir Paraca (substituindo o Deputado Padre

João, por indicação da Liderança do PT) e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o

Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD). 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 desta reunião o Projeto de Lei Complementar nº 66/2010 e o Projeto

de Lei nº 5.027/2010, em 2º turno, por desatendimento a 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 2.139/2008 na forma do vencido em 1º

turno (relator: Deputado Elmiro Nascimento); e pela rejeição da Emenda nº 1 e

aprovação do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 5.038/2010, em 1º turno (relator:

Deputado Délio Malheiros). 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

6.955/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões

extraordinárias, amanhã, dia 14, às 10 horas e às 20h15min, com a finalidade de

apreciar a matéria constante na pauta, e também para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Lafayette de Andrada - Ivair Nogueira

- Elmiro Nascimento.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
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PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

14/12/2010

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Ademir

Lucas (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 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

mtéria 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 desta reunião

os Projetos de Lei Complementar nºs 58 e 66/2010 e o Projeto de Lei nº 4.771/2010,

em 2º turno, por falta de pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos

Projetos de Lei nºs 5.027/2010 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e

5.038/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros), ambos na forma do vencido em 1º

turno. 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 de amanhã, dia 15, às 10h30min e às 14h45min,

com a matéria constante na pauta, etermina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio - Padre João - Lafayette de Andrada.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2010

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, 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
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dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

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

e a discutir e votar proposições da Comissão. 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 3.814/2009 na forma do vencido no

1º turno com as Emendas nºs 1 a 3 (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. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.935 a 6.937, 6.943, 6.947,

6.949, 6.952, 6.953, 6.959, 6.970 e 6.972/2010. Submetido a discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.990/2009. 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, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio em que solicitam seja encaminhado às

Secretarias de Saúde e de Defesa Social pedido de informações sobre a abertura e o

preenchimento de vagas para portadores de sofrimento mental, em cumprimento de

medida de segurança no Estado; do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

seja realizada audiência pública para receber informações sobre as investigações

anunciadas em reunião da Comissão realizada dia 13/12/2010, que apurou denúncia

de irregularidades ocorridas na 4ª Cia. do BPE - Canil. 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 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Célio Moreira - Rômulo Veneroso -

Tenente Lúcio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2010
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Altera dispositivo da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, e da Lei

Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001, os quais dispõem sobre a organização

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescente-se ao art. 4º da Lei Complementar nº 34/94, de 12 de setembro

de 1994, o seguinte parágrafo único:

“Art. 4º - (...)

Parágrafo único - As atividades do Programa Estadual de Proteção e Defesa ao

Consumidor serão desenvolvidas pela Procuradoria-Geral de Justiça e exercidas

através da Secretaria Executiva, nos termos do art. 14 do Atos das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 2º - O art. 22 da Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22 - Fica criado o Programa Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor -

Procon-MG -, vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais,

nos termos do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado, para fins de aplicação das normas relativas às relações de

consumo, especialmente as estabelecidas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990, e no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997.”.

Art. 3º - O art. 23 da Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 23 - Compete ao Programa Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor,

órgão vinculado diretamente à Procuradoria-Geral de Justiça, exercer, por meio de

sua Secretaria Executiva, a coordenação da política do Sistema Estadual de Defesa

do Consumidor - SEDC -, com competência, atribuições e atuação em todo o Estado,

cabendo-lhe:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual de proteção e

defesa do consumidor;

II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por

entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por

consumidores individuais;
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III - dar atendimento e orientação permanente aos consumidores sobre seus direitos

e garantias, processando regularmente as reclamações fundamentadas;

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes

meios de comunicação;

V - fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções e penalidades

administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em

outras normas pertinentes à defesa do consumidor;

VI - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e

julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei

Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pela legislação complementar;

VII - elaborar e divulgar anualmente o cadastro estadual de reclamações

fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da

Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e remeter cópia ao órgão federal

incumbido da coordenação política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;

VIII - celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6 º do

art. 5º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985;

IX - elaborar e divulgar o elenco complementar de cláusulas contratuais

consideradas abusivas nas relações de consumo no âmbito do Estado e divulgar o

elenco elaborado pelo órgão federal competente;

X - exercer as demais atividades previstas pela legislação relativa à defesa do

consumidor e desenvolver outras compatíveis com suas finalidades.

§ 1º - A direção do Procon-MG será exercido por coordenador, escolhido livremente

pelo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, por pessoa que possua

bacharelado em direito e, de preferência, entre funcionários do quadro do Ministério

Público, defesa a escolha de membro do Ministério Público.

§ 2º - Integram o Procon-MG todos os funcionários do Ministério Público

designados pelo Procurador-Geral de Justiça, devendo, em cada Comarca do Estado,

ser designado pelo menos um funcionário como responsável pelo exercício das

funções, que será, no âmbito de sua atuação, a autoridade administrativa para julgar

o processo administrativo.

§ 3º - As atividades do Procon-MG serão regulamentadas por ato do Procurador-
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Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, através de resolução;

§ 4º - Das decisões proferidas pelas autoridades julgadoras integrantes do Procon-

MG, nos processos administrativos, caberá, no prazo de dez dias contados da data

de intimação, recurso voluntário sem efeito suspensivo ou, caso haja cominação de

multa, com efeito suspensivo;

§ 5º - Da decisão que, em processo administrativo, julgar insubsistente a infração, a

autoridade julgadora que o presidiu recorrerá de ofício;

§ 6º - Fica criada a Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor, composta por no mínimo três funcionários do cargo de Analista do

Ministério Público, designados para esse fim específico pelo Procurador-Geral de

Justiça, à qual compete proferir, por maioria de seus membros, decisão administrativa

fundamentada e definitiva em julgamento de recursos voluntários e necessários,

interpostos contra as decisões das autoridades julgadoras nos processos

administrativos;

§ 7º - Nos termos do art. 241 da Constituição Federal, os Municípios poderão

estabelecer convênios com a Procuradoria-Geral de Justiça a fim de possibilitar que a

Junta Recursal atue como órgão revisor dos processos administrativos julgados pelas

autoridades dos Procons Municipais.

§ 8º - Lei específica disporá a respeito dos cargos e salários dos funcionários

exclusivos que atuarão no Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor,

da gratificação por desempenho das funções do Programa Estadual de Proteção e

Defesa ao Consumidor por funcionários do Ministério Público e de sua dotação

orçamentária.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

Domingos Sávio

Justificação: Conforme comando do art. 14 dos Atos das Disposições

Constitucionais Transitórias, as atividades do Programa Estadual de Defesa do

Consumidor foram transferidas para a Procuradoria-Geral de Justiça, órgão da

administração superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sendo que,

através de lei complementar, competirá ao Procurador-Geral de Justiça regulamentar

o seu funcionamento.
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Todavia, o projeto de lei complementar ora apresentado, com todo o respeito,

apresenta algumas imperfeições, que, a nosso juízo, podem e devem ser

aperfeiçoadas, que é o que se pretende fazer com este substitutivo.

Cumpre destacar a necessidade de modificar a inserção do Programa Estadual de

Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-MG - como órgão de administração do

Ministério Público, pois essa situação não tem correspondência com o preconizado

na Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como também se mostra imperioso

desvincular o exercício da atividade administrativa das atribuições exercidas pelo

membro do Ministério Público, por existir incompatibilidade.

Destaca-se que o Procon não é um órgão, mas uma unidade que realiza atividades

administrativas para a defesa e proteção do consumidor, atuando nas relações de

consumo. O exercício dessas atividades deve ser realizado por um órgão, aqui

denominado de Secretaria Executiva, que estará diretamente vinculado à

Procuradoria-Geral de Justiça.

Constata-se, pois, o equívoco em inserir tanto na estrutura do Ministério Público

quanto no rol das atribuições do membro do Ministério Público as atividades do

Programa Estadual de Defesa do Consumidor, pois há clara incompatibilidade dessas

atividades com as atividades típicas do Ministério Público.

Conforme preconiza a Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 128, o

Ministério Público é essencial à atividade jurisdicional do Estado. A par da defesa do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, as suas

atribuições são fixadas com base no caráter jurisdicional, e não na resolução

administrativa de conflitos.

Assim, o exercício das atividades administrativas do Procon pelo membro do

Ministério Público evidencia uma incompatibilidade, pois se encerra em si mesma.

Essa incompatibilidade é reforçada pelas disposições que regem o processo

administrativo, pois se estaria violando o que dispõe o art. 18 da Lei Federal nº 9.784,

de 1999, e o art. 61 da Lei Estadual nº 14.184, de 2002, dispositivos estes que tratam

dos impedimentos para se estabelecer a autoridade julgadora.

É de se observar que as funções administrativas do Procon extrapolam a

arquitetura plasmada na Constituição da República para a Instituição Ministerial, pois
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ensejaria o exercício, pelo mesmo Promotor de Justiça, de suas atribuições

ministeriais e das atividades administrativas conferidas ao Procon pelo Código de

Defesa do Consumidor, notadamente aquelas previstas no art. 56 e parágrafos.

Por se traduzirem em atividades administrativas, desdobramento do poder de

polícia administrativo – estranhas, por conseguinte, às atribuições ministeriais

previstas na Constituição da República –, sua inserção nas atribuições do Ministério

Público, como função a ser exercida como atividade-fim da instituição, encerra

cumulação de função pública por membro do Parquet não prevista na exceção

constitucional (art. 128, II, “d”, CR).

É de fácil percepção que o art. 25 da Lei Federal nº 8.625, de 1993, não confere ao

membro do Ministério Público o poder de polícia administrativo para aplicação de

sanções e penalidades administrativas, atividade genuinamente administrativa.

Mostra-se imperioso ainda afirmar que as atividades do Procon como atribuições

dos membros do Ministério Público ressentem-se de uma operacionalidade mais

eficaz, na medida em que estes não estão submetidos, à símile do que ocorre com o

servidor administrativo comum, à rigorosa hierarquia administrativa.

Com efeito, a Constituição da República conferiu aos membros do Ministério

Público, como garantia do exercício de suas atribuições, a independência funcional.

Divisa-se, pois, das lições doutrinárias, a efetiva incompatibilidade entre as garantias

conferidas aos membros do Ministério Público pela Constituição da República,

notadamente a independência funcional, e uma estrita hierarquia administrativa, a

qual deve existir no seio do órgão a desenvolver as atividades administrativas de

proteção e defesa ao consumidor, em respeito ao princípio da eficiência

administrativa (Constituição Federal, art. 37, “caput”).

Consequentemente, o exercício das atividades do Procon – atividades

eminentemente administrativas – por membros do Parquet como atividade fim não

poderá guardar a mesma eficiência, em razão exatamente da independência

funcional (Constituição Federal, art. 127, § 1º) que aqueles agentes políticos

possuem, motivo pelo qual devem ser desenvolvidas por um órgão criado

exclusivamente para esse fim e diretamente ligado à estrutura da Procuradoria-Geral

de Justiça, conforme determina a Constituição do Estado.
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Isso porquanto se deve fazer escorreita distinção entre independência

administrativa e independência funcional. Enquanto o servidor administrativo, sujeito

à hierarquia administrativa, não possui nenhuma espécie de independência, o

membro do Parquet possui independência relativamente ao exercício de sua

atividade fim.

Quanto aos membros do Ministério Público, o princípio da hierarquia administrativa

será aplicado tão somente em relação a atividades meio, na medida em que, para a

atividade fim, Promotores e Procuradores de Justiça – e também os Procuradores da

República – possuem independência funcional.

Mostra-se, portanto, necessária, para o exercício de atividades genuinamente

administrativas – como aquelas exercidas pelo Procon –, a existência de

subordinação funcional, corolário do princípio da hierarquia administrativa, e não,

somente subordinação administrativa, como ocorre com os membros do Parquet.

Verifica-se, ainda, que o fato de as funções administrativas de defesa do

consumidor serem desenvolvidas por um órgão desvinculado da estrutura do

Ministério Público, mas ligado à Procuradoria-Geral de Justiça irá permitir o

processamento das reclamações individuais dos consumidores, o que hoje não

ocorre. Assim, o consumidor mineiro contará com um órgão pleno para solução dos

conflitos envolvendo ofensas às normas de proteção das relações de consumo, o que

resultará, sem dúvida, na diminuição dos conflitos levados ao exame do Poder

Judiciário.

A criação de órgão vinculado à estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça permitirá

que seja utilizada a capilaridade hoje existente na estrutura do Ministério Público,

podendo-se desenvolver as funções em todas as comarcas do Estado, com um

investimento pequeno, mínimo. O órgão a ser desenvolvido deverá aproveitar a

estrutura hoje existente, criando poucos cargos para o seu pleno funcionamento, de

modo autônomo. O investimento do Estado na estrutura será diminuto, pois, apesar

de esse órgão funcionar de maneira autônoma, não será autônomo, mas aproveitará

a estrutura do Ministério Público.

O órgão criado exclusivamente para aquele fim deverá possuir dotação

orçamentária própria, sendo que os funcionários do Ministério Público designados
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para a função nas comarcas do interior farão jus a uma gratificação especial, pelo

acúmulo da função. Esses funcionários não ficarão exclusivamente à disposição do

órgão, pois desempenharão normalmente as atribuições ordinárias que lhes são

cometidas, mas terão direito a gratificação pelo desempenho da função, que deverá

ser desenvolvida sem prejuízo das demais obrigações.

Funcionários que hoje já exercem funções no Programa Estadual de Proteção e

Defesa do Consumidor poderão ser cedidos ao órgão próprio ora estabelecido, sem

perder a vinculação com o Ministério Público, mas percebendo salários através

daquela dotação orçamentária, o que virá a beneficiar a instituição do Ministério

Público, em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além disso, com a previsão de Procons Municipais utilizarem, via convênio, a Junta

Recursal, sem dúvida haverá um incremento no desenvolvimento desses órgãos, que

hoje não conseguem desempenhar em plenitude as suas funções, principalmente o

processo administrativo, em razão de não conseguirem desenvolver o grau recursal.

Constata-se que ganham os Procons Municipais, pois poderão contar com o grau

recursal a baixo custo, e o Procon Estadual, pois, através da remuneração dos

convênios, poderá manter as Juntas, inclusive sendo ressarcido nas despesas com

funcionários. Ao final, o vencedor será o consumidor mineiro, que verá o pleno

desenvolvimento do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor.

Desta maneira, o Estado contará com um grande órgão para a defesa dos

interesses dos consumidores, vinculado ao Ministério Público, através da

Procuradoria-Geral de Justiça, o que propiciará sua efetiva atuação em todo o

território mineiro.

EMENDAS AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 118/2007

EMENDA Nº 1

O artigo 2º do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 118/2007 passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º - Constitui objetivo da celebração das parcerias de que trata esta lei a

execução de ações para o enfrentamento concreto e eficaz das seguintes condições:

a) perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, relacionais, de pertencimento e

sociabilidade:
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b) fragilidades próprias dos ciclos de vida;

c) desvantagens pessoais resultantes de deficiências sensorial, física, mental ou

múltiplas;

d) identidades estigmatizadas em termos étnico, etário, cultural, de gênero ou

orientação sexual;

e) violações de direito resultando em abandono, negligência, exploração do trabalho

infanto-juvenil, violência ou exploração sexual, comercial, violência doméstica física

ou psicológica;

f) violência social, resultando em apartação social;

g) trajetória de vida nas ruas ou situação de rua;

h) situação de conflito com a lei, em cumprimento de medidas socioeducativas em

meio aberto;

i) vítimas de catástrofes ou calamidades públicas, com perda total ou parcial de

bens;

j) situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, ausência de

renda, inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal ou

estratégias diferenciadas de sobrevivência que representem risco pessoal e social,

problemas de subsistência e situação de mendicância;

l) precário ou nulo acesso aos serviços públicos;

m) vulnerabilidade decorrente do uso de substâncias psicoativas.”

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

André Quintão

Justificação: O texto proposto pelo Substitutivo nº 1 é baseado no art. 2º da Lei

Federal nº 8.742, de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social):

“Art. 2º - A assistência social tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção

de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
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deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria

manutenção ou de tê-la provida por sua família.”

O texto sugerido pelo relator é o seguinte:

“Art. 2º - As ações e serviços de que trata o ‘caput’ do art. 1º desta lei têm por

objetivos primordiais:

I - o amparo à criança e ao adolescente carente;

II - o amparo ao idoso carente;

III - o amparo à pessoa portadora de deficiência, a promoção de sua habilitação

profissional e de sua integração à vida comunitária e ao mercado de trabalho;

IV - o amparo à família carente e a promoção da integração de seus membros ao

mercado de trabalho;

V - a garantia à família carente do convívio familiar, comunitário e social.”

Pode-se aferir que o substitutivo não repete integralmente o texto legal; altera e

inova a seu critério, sem nenhuma referência legal ou teórica. Assim, a terminologia

utilizada pelo relator não está atualizada, já tendo sido substituída por termos

provenientes de uma ampla discussão, envolvendo diversos atores do processo, e

que culminou nos documentos federais Norma Básica Operacional (NOB-Suas) e

Política Nacional de Assistência Social, nos quais baseia-se o texto que ora

propomos e que auxiliará na construção de um texto legal estadual moderno,

atualizado e que respeite a discussão acumulada ao longo desses anos.

Pelo exposto, contamos com a aprovação dos nobres pares à alteração ora

proposta.

EMENDA Nº 2

O art. 3º do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 118/2007 fica acrescido do

seguinte inciso X:

“Art. 3 º - (...)

X - igualdade de oportunidade para assinatura de convênios, com ampla

publicidade desde sua proposição até a homologação.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

André Quintão

Justificação: Consideramos importante a revalidação deste dispositivo integrante do
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projeto original, pois traduz um dos princípios mais importantes na prestação de

serviços públicos, especialmente se envolvem o repasse de recursos: a

transparência, efetivada através do princípio constitucional da publicidade. A

igualdade de oportunidade deve ser garantida em lei, para que se possa assegurar o

acesso equitativo e não privilegiado de algumas entidades à possibilidade de

assinatura de um convênio com a administração pública.

EMENDA Nº 3

Suprima-se o inciso V do art. 3º.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

André Quintão

Justificação: O inciso cuja supressão ora propomos tem a seguinte redação:

“Art. 3º – A celebração e execução dos convênios de que trata esta lei regem-se

pelas seguintes diretrizes:

V – respeito aos direitos dos agentes privados responsáveis pelas ações e

serviços”.

Entendemos que esse texto não inova juridicamente, não esclarece a quais direitos

se refere, nem quem são tais agentes privados, terminologia que também não

aparece em nenhum outro momento do projeto.

Consideramos, portanto, tal inciso despiciendo, devendo ser retirado, para que não

gere futuras interpretações contraditórias.

EMENDA Nº 4

O art. 5º fica acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 5º – (...)

VII - demonstrar ter condições técnicas e materiais para garantir os padrões de

qualidade próprios da atividade;”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

André Quintão

Justificação: É importante a inclusão deste dispositivo, já que determina à entidade

convenente a demonstração de meios técnicos e humanos para a execução dos

serviços, o que garante, afinal, a qualidade no serviço prestado e o respeito aos

direitos dos usuários, assim como define a periodicidade da validade do plano de
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trabalho.

EMENDA Nº 5

O art. 7º fica acrescido dos seguintes incisos IV e V:

“Art. 7º – (...)

IV – garantir o acesso gratuito dos usuários aos serviços, sendo vedada a cobrança

de qualquer espécie;

V – apresentar relatório de atividades anual à Sedese, contendo, no mínimo:

a) cumprimento das metas qualitativa e quantitativamente;

b) cumprimento do cronograma de execução do objeto;

c) cumprimento do cronograma de desembolso;

d) situação da aplicação dos recursos financeiros.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

André Quintão

Justificação: Consideramos importante a restauração do dispositivo integrante do

projeto original, que contém uma das características primordiais dos serviços de

assistência social integrantes da política pública de assistência social do Estado de

Minas Gerais, qual seja, a gratuidade do acesso para o usuário.

Propomos ainda a instituição do relatório anual de atividades, que propiciará o

acompanhamento da execução dos serviços e da aplicação dos recursos públicos

repassados, até que se defina uma política de supervisão da rede conveniada.

EMENDA Nº 6

O art. 8º fica acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 8º - São responsabilidades do Poder Executivo na execução dos convênios de

que trata esta lei:

III - estabelecer política de supervisão da rede conveniada e de capacitação de

recursos humanos, definindo normas e procedimentos para execução dos serviços.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

André Quintão

Justificação: Não se justifica a ausência da previsão de uma política de supervisão

da rede conveniada e de capacitação de recursos humanos, definindo normas e

procedimentos para execução dos serviços, sob a responsabilidade do Poder
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Executivo.

Essa previsão é essencial para a padronização dos serviços, para a manutenção da

qualidade, para a fiscalização da prestação dos serviços pelas entidades, para a

fiscalização da aplicação dos recursos públicos e para a possível renovação dos

contratos.

EMENDA Nº 7

O art. 9º e o inciso II do art. 4º passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - É vedada a transferência de recursos públicos para a execução de

convênio de que trata esta lei, antes da aprovação do plano de trabalho pela

Secretaria de Desenvolvimento Social, da assinatura do termo de convênio pelas

partes e da publicação do extrato do termo de convênio no órgão oficial do Estado.

Art. 4º - (...)

II - apresentar plano de trabalho, que deverá ser aprovado pela Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social ou sua sucessora.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

André Quintão

Justificação: O texto proposto pelo substitutivo delega ao Ceas a análise e a

aprovação por esse órgão dos planos de trabalho das entidades. Ocorre aqui um

equívoco do substitutivo, já que a competência do Ceas é a definição dos critérios

para a celebração de contratos e convênios entre os órgãos governamentais e não

governamentais, e não a análise de cada plano de trabalho. Esse trabalho deve ser

executado pela Sedese, já que é um trabalho típico de gestão, devendo observar

necessariamente os critérios definidos pelo Ceas. Ademais, o Ceas não possui

estrutura para desafogar o grande volume de trabalho que tal análise individual

representaria, gerando-se, inevitavelmente, o represamento das demandas e o mau

atendimento da população necessitada do serviço.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Para o estabelecimento de parcerias, o Executivo publicará no diário oficial

do Estado:

I - a justificativa da necessidade de implantação de ações sociais específicas, em
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conformidade com o Plano Estadual e com a Política Estadual de Assistência Social;

II - indicação da região em que se localizará o atendimento;

III - indicação da forma e dos prazos de apresentação de proposta pelos

interessados;

IV - a homologação do convênio firmado, o prazo e os padrões de qualidade a

serem assegurados.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

André Quintão

Justificação: Consideramos essencial a repristinação deste dispositivo integrante do

projeto original, que garante efetivamente a publicidade do processo de chamamento

público de entidades para iniciar-se o processo de assinatura de convênios, assim

como a igualdade de todas as entidades interessadas no acesso às informações.

EMENDA Nº 9

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Rede socioassistencial é um conjunto integrado de ações de iniciativa

pública e da sociedade, que ofertam benefícios, serviços, programas e projetos de

proteção social básica e especial, de forma articulada e hierárquica por nível de

complexidade.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

André Quintão

Justificação: Consideramos importante a repristinação deste dispositivo integrante

do projeto original, o qual contém a definição de rede socioassistencial.

EMENDA Nº 10

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Serão automaticamente renovados, na forma da lei, os convênios que:

I - preencham os requisitos legais;

II - comprovem qualidade no atendimento;

III - tenham demanda justificada.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2010.

André Quintão

Justificação: Entendemos que os convênios que obedeçam ao disposto neste artigo
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devem ser automaticamente renovados, a fim de se assegurar a continuidade da

prestação do serviço público e o atendimento satisfatório e regular da população que

dele necessita.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.019/2010

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 o Instituto Cidadania Plena, com sede no Município de

Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/11/2010 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 5.019/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Cidadania Plena, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no art. 4º do estatuto constitutivo da instituição, o § 2º veda a

remuneração de seus diretores e associados, e o § 3º estabelece que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.019/2010.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito Alves - Délio

Malheiros.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.029/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Bomba e

Adjacências, com sede no Município de Paraguaçu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/11/2010 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 5.029/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro da Bomba e Adjacências, com sede no

Município de Paraguaçu.

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, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 5º

determina que as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de gratificação, bonificação ou vantagens; e o art.

27 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
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nova redação ao art. 1º do projeto, para adequar o nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.029/2010 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho dos Moradores do Bairro da

Bomba e Adjacências, com sede no Município de Paraguaçu.”.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Délio Malheiros - Gilberto

Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.042/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cristã Banco da Solidariedade - Bansol -,

com sede no Município de Montes Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/12/2010 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 5.042/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cristã Banco da Solidariedade - Bansol -, com sede no Município de

Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 10

veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes; e o parágrafo único do art. 37 estabelece que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

congênere, com personalidade jurídica, inscrita em conselho de assistência social.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.042/2010.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito Alves - Délio

Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.459/2010

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o Projeto de Lei nº 4.459/2010 dispõe sobre a

reserva de espaço para mensagens de aviso, sobre pessoas desaparecidas, em

veículos de transportes coletivos intermunicipais, boletos de prestação de contas e

avisos e cobranças de serviços de empresas concessionárias no Estado.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise estabelece que os contratos de serviços de transporte

coletivo intermunicipal e das concessionárias e empresas prestadoras de serviços

públicos conterão cláusula que torne obrigatória a reserva de espaço, no interior dos

veículos de transportes coletivos intermunicipais e nos boletos e extratos das
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concessionárias, para a afixação de cartazes e divulgação de fotos de pessoas

desaparecidas.

Estabelece ainda que os cartazes serão afixados no interior dos veículos de

transportes coletivos intermunicipais e nas áreas de acesso ao público nas

repartições administrativas das empresas públicas e concessionárias, e a divulgação

de fotos e formas de contatos se dará por meio de impressão em boletos, extratos de

contas e avisos enviados aos consumidores.

O sistema público de busca e identificação de pessoas desaparecidas em Minas

Gerais é coordenado pela Polícia Civil. A Divisão de Referência da Pessoa

Desaparecida, órgão que integra a estrutura da Polícia Civil, foi instituída por meio da

Lei nº 13.341, de 1999, com o objetivo de coordenar as ações para a solução dos

casos de desaparecimento de pessoas no Estado. A Divisão dispõe de um cadastro

de pessoas desaparecidas, instituído por meio da Lei nº 15.432, de 2005,

regulamentada pelo Decreto nº 44.310, de 2006, com o objetivo de conferir agilidade

e eficácia à busca de pessoas que tenham desaparecido no território do Estado. Essa

lei discrimina ações relativas à coleta de dados e à alimentação do cadastro, além

daquelas destinadas à divulgação de fotos e outros dados referentes às pessoas

desaparecidas. Conforme o art. 3º da lei, os órgãos públicos do Estado são obrigados

a reservar espaços em suas repartições, nos locais de maior visibilidade e circulação

de pessoas, para a afixação de cartazes ou similares, contendo identificação,

fotografia e dados das pessoas desaparecidas. Além disso, os veículos de

comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica dos Poderes do Estado

também deverão destinar espaço para a divulgação dos dados das pessoas

desaparecidas.

Em âmbito federal, a Secretaria Especial de Direitos Humanos constituiu, em 2002,

uma rede nacional de identificação e localização de crianças e adolescentes

desaparecidos, com o objetivo de criar e articular serviços especializados de

atendimento ao público e coordenar um esforço coletivo para a busca e localização

dos desaparecidos. Atualmente, encontram-se cadastrados no “site” da rede 1.247

casos de crianças e adolescentes de todo o País. Desde sua criação, já foram

solucionados 725 casos. O cadastramento dos casos é realizado pelas agências
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executoras da rede, composta por 45 entidades em todo o território nacional.

A medida ora proposta é mais um instrumento legal a ser editado pelo Legislativo

para minorar os casos de desaparecimento. Destinar espaço para a divulgação de

fotos de pessoas desaparecidas configura-se como uma importante ferramenta de

utilidade pública para a população do Estado. Convém ressaltar que a Lei nº 15.026,

de 2004, já contém, em parte, o que a proposição em exame busca instituir, vale

dizer, a exigência de que os contratos de concessão de serviço de transporte

intermunicipal contenham cláusula que torne obrigatória a reserva de espaço, no

interior dos ônibus intermunicipais, para a afixação de cartazes sobre pessoas

desaparecidas. Assim, a Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu parecer,

apresentou o Substitutivo nº 1, que, a par de absorver as medidas previstas no

projeto, absorve o conteúdo da mencionada Lei nº 15.026, acarretando, assim, sua

revogação expressa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.459/2010, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Maria Tereza Lara - Tenente

Lúcio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria dos Deputados Sargento Rodrigues e André Quintão, o Projeto de Lei nº

45/2008 foi aprovado, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4 ao Substitutivo nº 1.

Compete a esta Comissão emitir parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189 do

Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, conforme dispõe o § 2º do art. 189 do Diploma

Procedimental.

Fundamentação

O Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 objetiva coibir, no âmbito da
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administração pública direta e indireta dos Poderes do Estado, o assédio moral,

assim entendido o ato que submete o servidor ou o militar estadual a procedimentos

que impliquem violação de sua dignidade ou que o sujeitem a condições de trabalho

humilhantes ou degradantes.

Segundo a proposição, configura assédio moral “a conduta de agente público que

tenha por objetivo ou efeito degradar condições de trabalho de outro agente público,

atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua saúde física, mental

ou seu desenvolvimento profissional”.

Cuida-se, pois, de suprir verdadeira lacuna existente em nossa legislação, mediante

a instituição de uma nova infração administrativa, a criação do correspondente

sistema de penalidades, a previsão dos procedimentos a observar bem como a

imposição de programas de aprimoramento de comportamento funcional.

Assim, por prestigiar valores morais e sociais que devem ser observados também

no ambiente laboral, em particular no âmbito da administração pública, a proposição

merece prosperar nesta Casa Legislativa.

Contudo, entendemos necessário empreender pequena alteração na redação do

art. 1º do projeto, de modo a afastar uma impropriedade técnica presente na

expressão “administrações direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes do

Estado”. Na verdade, a administração indireta já abrange as fundações, de modo que

é desnecessária a palavra “fundacional”. Aproveitamos o ensejo para aprimorar a

redação do dispositivo, por meio da Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

45/2008 com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - A prática do assédio moral por agente público, no âmbito da administração

direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado, será prevenida e punida na

forma desta lei.”.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Padre João -
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Domingos Sávio.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2008

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre prevenção e punição do assédio moral no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O assédio moral atribuído a agente público, no âmbito das administrações

direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes do Estado, será prevenido e

punido na forma desta lei.

Art. 2º – Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce

mandato político, emprego público, cargo público civil ou função pública, ainda que

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação ou sob

amparo de contrato administrativo ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,

nas entidades mencionadas no art. 1º.

Parágrafo único – As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, aos

servidores militares, na forma de regulamento, o qual deverá considerar, entre outras,

as especificidades da função desempenhada por esses servidores.

Art. 3º – Considera-se assédio moral, para os efeitos desta lei, a conduta de agente

público que tenha por objetivo ou efeito degradar condições de trabalho de outro

agente público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua

saúde física, mental ou seu desenvolvimento profissional.

§ 1º – Constituem modalidades de assédio moral:

I – desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a

autoestima, a segurança ou a imagem de agente público, valendo-se de posição

hierárquica ou funcional superior, equivalente ou inferior;

II – desrespeitar limitação individual de agente público, decorrente de doença física

ou psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com suas necessidades especiais;

III – preterir o agente público em quaisquer escolhas, em função de raça, sexo,

nacionalidade, cor, idade, religião, preferência ou orientação política, sexual ou

filosófica ou posição social;

IV – atribuir, de modo frequente, ao agente público, função incompatível com sua
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formação acadêmica ou técnica especializada ou que dependa de treinamento;

V – isolar ou incentivar o isolamento de agente público, privando-o de informações,

treinamentos necessários ao desenvolvimento de suas funções ou do convívio com

seus colegas;

VI – manifestar-se jocosamente em detrimento da imagem de agente público,

submetendo-o a situação vexatória, ou fomentar boatos inidôneos e comentários

maliciosos;

VII – subestimar, em público, as aptidões e competências de agente público;

VIII – manifestar publicamente desdém ou desprezo pelo agente público ou pelo

produto de seu trabalho;

IX – relegar intencionalmente o agente público ao ostracismo;

X – apresentar, como suas, ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos de

outro agente público.

§ 2º – Nenhum agente público pode ser punido, posto à disposição ou ser alvo de

medida discriminatória, direta ou indireta, notadamente em matéria de remuneração,

formação, lotação ou promoção por haver-se recusado a ceder à prática de assédio

moral ou por havê-la, em qualquer circunstância, testemunhado.

§ 3º – Nenhuma medida discriminatória concernente a recrutamento, formação,

lotação, disciplina ou promoção pode ser tomada em relação a um agente público

levando-se em consideração:

I – o fato de que o agente público tenha pleiteado administrativa ou judicialmente

medidas que visem a cessar a prática de assédio moral;

II – o fato de o agente público haver-se recusado à prática de qualquer ato

administrativo em função de comprovado assédio moral.

Art. 4º – O assédio moral, conforme a gravidade da falta, será punido com:

I – repreensão;

II – suspensão;

III – demissão.

§ 1º – Na aplicação das penas, serão consideradas a extensão do dano e as

reincidências.

§ 2º – Os atos praticados sob domínio de assédio moral poderão ser anulados
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quando comprovadamente viciados.

§ 3º – Havendo indícios de que empregado público sob regime de direito privado,

lotado em órgão ou entidade diversos de seu empregador, tenha praticado assédio

moral ou dele tenha sido alvo, a Auditoria Setorial, Seccional ou Corregedoria de

cada órgão ou entidade da administração pública dará ciência, no prazo de quinze

dias, ao empregador, para apuração e punição cabíveis.

Art. 5º – A prática de assédio moral será apurada por devido processo

administrativo disciplinar, observada a ampla defesa, nos termos do art. 218 e

seguintes da Lei nº 869, de 1952, ou conforme legislação especial aplicável.

Art. 6º – A pretensão punitiva administrativa em face do autor do assédio moral

prescreve nos seguintes prazos:

I – dois anos, para as penas de repreensão e de suspensão;

II – cinco anos, para a pena de demissão.

Art. 7º – A responsabilidade administrativa pela prática de assédio moral independe

das responsabilidades cível e criminal.

Art. 8º – A administração pública tomará medidas preventivas que visem a

combater o assédio moral, com a participação de representantes das entidades

sindicais ou associativas que representem os servidores do órgão ou entidade.

Parágrafo único – Serão adotadas as seguintes medidas, sem prejuízo de outras

que se fizerem necessárias:

I – promoção de cursos de formação e treinamento visando à difusão das medidas

preventivas e extinção de práticas inadequadas;

II – promoção de debates e palestras, produção de cartilhas e material gráfico para

conscientização;

III – acompanhamento de informações estatísticas sobre licenças médicas

concedidas em função de patologia associada ao assédio moral, para identificar

setores, órgãos ou entidades nos quais haja indícios da prática de assédio moral.

Art. 9º – Os dirigentes dos órgãos e entidades mencionados no art. 1º criarão, nos

termos do regulamento, comissões de conciliação, com representantes da

administração e das entidades sindicais ou associativas representativas da categoria,

para buscar soluções não contenciosas para os casos de assédio moral.
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Art. 10 – O Estado providenciará, na forma do regulamento, acompanhamento

psicológico aos sujeitos passivos de assédio moral, bem como aos sujeitos ativos, em

caso de necessidade.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

63/2010

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o Deputado Alencar da Silveira Jr., a

Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2010 “altera a Constituição do Estado

vedando a nomeação ou a designação para os cargos que menciona daqueles

considerados inelegíveis nos termos da legislação federal”.

Aprovada em 1º turno na forma original, a proposição retorna a este órgão

colegiado para receber parecer para o 2º turno, consoante o disposto no art. 102,

combinado com o art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob exame objetiva estabelecer condições para o provimento de

cargos e empregos que envolvam funções de direção na administração pública

estadual. Visa a considerar as hipóteses de inelegibilidade decorrente de ato ilícito

constantes na legislação federal como impedimentos também ao exercício dos cargos

de Secretário de Estado, Secretário Adjunto, Subsecretário e equivalentes e dos

cargos ou empregos de direção superior nas entidades da administração indireta e,

ainda, à participação em lista tríplice a ser submetida ao Governador do Estado para

a escolha de autoridades nos casos previstos na Constituição mineira.

Conforme já ressaltamos, a proposta insere-se no contexto de importante processo

de densificação do princípio da moralidade administrativa, na linha da recém-editada

Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar Federal nº 135, de 2010), que alterou a Lei

Complementar Federal nº 64, de 1990, para incluir hipóteses de inelegibilidade que

visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato.

Inova na medida em que busca estender condicionamentos originalmente impostos
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ao provimento de cargos eletivos também para o exercício de funções públicas de

direção de caráter não eletivo.

Cumpre ressaltar que a proposição merece pequenos reparos, sugeridos pelo

Deputado Alencar da Silveira Jr., de modo a adequá-la à técnica legislativa, sem,

contudo, alterar seu conteúdo normativo.

Seu art. 3º veda a inclusão em lista tríplice a ser submetida ao Governador do

Estado, para a escolha e nomeação de autoridades nos casos previstos na

Constituição mineira, daqueles considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos

termos da legislação federal. A alteração que propomos visa a inserir tal vedação no

corpo permanente da Constituição, mediante o acréscimo de um parágrafo único ao

art. 90 da Carta mineira, relativo às atribuições do Governador do Estado. Com isso,

obtém-se o mesmo efeito jurídico da proposta original, preservando-se, contudo, a

unidade e coesão do texto da Constituição do Estado.

Por outro lado, convém substituir em todas as disposições da proposição a

expressão “considerados inelegíveis para qualquer cargo” por “inelegíveis em razão

de atos ilícitos”, de modo a evitar quaisquer dúvidas quanto a que os casos de

inelegibilidade abrangidos pela norma são exclusivamente aqueles indicados no

inciso I do art. 1o da Lei Complementar Federal no 64, de 1990, que têm em comum

justamente sua decorrência de atos ilícitos.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 63/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no § 2o do art. 23 e no “caput” do art. 93 da Constituição do Estado, a

que se referem os arts. 1o e 2o da proposta, a expressão “considerados inelegíveis

para qualquer cargo” por “inelegíveis em razão de atos ilícitos”, e dê-se ao art. 3o da

proposta a seguinte redação:

“Art. 3º - Fica acrescentado ao art. 90 da Constituição do Estado o seguinte

parágrafo único:

“Art. 90 - (...)

Parágrafo único - É vedada a inclusão em lista tríplice a ser submetida ao
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Governador do Estado, para escolha e nomeação de autoridades nos casos previstos

nesta Constituição, daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da

legislação federal. “

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Tiago Ulisses - Duarte Bechir - Gustavo

Corrêa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 113/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 113/2007 dispõe sobre a

Política Estadual de Assistência Social – Peas – 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, I, combinado

com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 113/2007 visava, em sua forma original, a instituir a Política

Estadual de Assistência Social, de modo a criar as bases para a organização do

sistema de assistência social no âmbito estadual.

No Substituivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, foram

propostas alterações ao projeto original de modo a que seus comandos incidissem

sobre a Lei nº 12.262 de 23/7/96, que já dispunha sobre a política estadual de

assistência social.

Entendemos, no entanto, ser necessário propor ainda outros acréscimos e

alterações de dispositivos relativos aos objetivos, diretrizes, organização da gestão e

responsabilidade do órgão gestor da política de assistência social no Estado, bem

como nos dispositivos relativos aos Conselho Estadual de Assistência Social criado

pela mencionada lei, a fim de alinhá-los às normas nacionais.

A concepção da assistência social como direito de cidadania, de caráter universal,

foi inaugurada pela Constituição de 1988 e regulamentada pela Lei Orgânica da

Assistência Social − Loas −, Lei Federal nº 8.742, de 7/12/93. Com vistas a conferir
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efetividade aos preceitos ditados pela Constituição e pela Loas, o Conselho Nacional

de Assistência Social − CNAS −, aprovou, em setembro de 2004, a Política Nacional

de Assistência Social − PNAS −, que estabelece os princípios, diretrizes, objetivos e

ações da política socioassistencial no País, e institui o Sistema Único de Assistência

Social − Suas.

O Suas organiza operacionalmente essa política, tendo como referência a Norma

Operacional Básica − NOB-Suas −, também aprovada pelo CNAS, 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

Suas 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 e dos serviços e da rede socioassistencial.

Não obstante os avanços na regulação da política de assistência social em nível

nacional, a área ainda é marcada por uma cultura clientelista e assistencialista, que

se opõe à ideia de direito. Ainda enfrenta dificuldades de se firmar como campo

próprio de política, dada a diversidade de concepções e condições em que operam os

gestores estadual e municipais.

A fragilidade na estrutura administrativa dos órgãos gestores municipais da área da

assistência social é apontada como uma das principais dificuldades à gestão do

Suas. É necessária uma atuação mais consistente do gestor estadual para apoiar os

Municípios.

Justifica-se assim a inclusão do seguinte objetivo na política estadual de assistência

social, proposto no substitutivo apresentado neste parecer: “consolidar a gestão

compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre Estado e Municípios”.

Justificam-se, também, as alterações propostas pelo substitutivo ora proposto nos

artigos 7º, 8º e 9º da Lei nº 12.262, que tratam das responsabilidades do Estado e do

órgão gestor da política de assistência social.

Embora haja normas federais que estabelecem diretrizes orientadoras para

organização da política de assistência social, é importante que as normas estaduais
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explicitem essas diretrizes, como forma de reforçá-las e de comprometer o Estado

com a sua observância. Sob esse entendimento, pretende-se, por meio do

substitutivo apresentado neste parecer, incluir na lei mencionada o art.4º-A, que

dispõe sobre as diretrizes para a organização da assistência social no Estado.

Propõe-se também incluir o art. 6º-A na lei a ser alterada, com as definições dos

níveis de proteção social básica e especial que orienta a organização da oferta de

serviços e a gestão do Suas, o que julgamos pertinente, tendo em vista a clareza do

texto normativo. Propõe-se ainda alterar o art. 13 da Lei nº 12.262, visando adequar

as competências do Conselho Estadual de Assistência Social às exigências do Suas,

medida necessária para a coerência do sistema jurídico.

Na forma do substitutivo apresentado neste parecer, o projeto se apresenta

condizente com a necessidade de regulação da matéria e alinhado às normas

nacionais. Opinamos, por isso, pela sua aprovação.

Conclusão

Ante ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 113/2007, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Segue anexa a redação do

vencido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, que dispõe sobre a política 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 – Os arts. 3º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei no 12.262, de 23 de julho de 1996, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – A política estadual de assistência social, visando ao enfrentamento das

desigualdades socioterritoriais, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de

condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais,

tem por objetivos:

I – prover famílias, indivíduos e grupos vulneráveis com serviços, programas,

projetos e benefícios de proteção social;

II – contribuir para a inclusão e a equidade de cidadãos e de grupos específicos,
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ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais;

III – assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade

na família e garantam a convivência familiar e comunitária;

IV – promover a vigilância socioassistencial, por meio de diagnósticos de base

territorial acerca da capacidade protetiva das famílias e da exposição a riscos

pessoais e sociais;

V – consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica

entre Estado e Municípios.

(...)

Art. 6º – O Estado, na execução da política de assistência social, atuará de forma

articulada com as esferas federal e municipal, observadas as normas do Sistema

Único de Assistência Social – Suas.

Art. 7º – Compete ao Estado:

I – destinar recursos financeiros para os fundos municipais de assistência social, a

título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais, de acordo

com critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas –;

II – apoiar técnica e financeiramente os Municípios para a execução de serviços,

benefícios, programas e projetos de enfrentamento à pobreza, definidos pelo Ceas e

pelos conselhos municipais de assistência social, respeitadas as especificidades

locais e regionais;

III – realizar e cofinanciar, por meio de transferência automática e regular para os

Municípios, serviços socioassistenciais, bem como ações de incentivo à melhoria da

qualidade da gestão;

IV – estimular e apoiar técnica e financeiramente a formação de consórcios

municipais para a prestação de serviços socioassistenciais de proteção especial, de

acordo com diagnóstico socioterritorial, ouvidos os conselhos municipais de

assistência social dos Municípios envolvidos;

V – prestar serviços socioassistenciais regionalizados nos casos em que os custos

e a insuficiência de demanda municipal individualizada justifiquem a oferta em rede

regional;

VI – formular, em articulação com os Municípios, o Plano Estadual de Assistência
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Social;

VII – coordenar e articular ações que viabilizem a obtenção e a revisão do benefício

a que se referem os arts. 20 e 21 da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 8º – O órgão gestor da política de assistência social no Estado é a Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –, nos termos dos incisos II e III do

art. 2º da Lei Delegada nº 120, de 25 de janeiro de 2007.

Parágrafo único – A secretaria de que trata este artigo é o órgão responsável pela

formulação da política de assistência social, e a ela compete estabelecer as normas

gerais para os serviços socioassistenciais no Estado.

Art. 9º – São responsabilidades do órgão gestor da política de assistência social no

Estado:

I – organizar e coordenar o Suas no Estado;

II – prestar apoio técnico aos Municípios na estruturação e na implantação de seus

sistemas de assistência social;

III – elaborar e coordenar a política estadual de assistência social, em consonância

com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS – e com as deliberações das

conferências de assistência social, submetendo-a à aprovação do Ceas;

IV – elaborar o Plano Estadual de Assistência Social, a partir de diagnóstico

socioterritorial, submetendo-o à aprovação do Ceas;

V – cofinanciar serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais de

proteção social básica e especial e ações de incentivo ao aprimoramento da gestão;

VI – coordenar, regular e cofinanciar as ações regionalizadas de proteção social

especial de média e alta complexidade;

VII – coordenar, articular e executar serviços socioassistenciais;

VIII – garantir condições financeiras e materiais para o funcionamento do Ceas;

IX – prover recursos para o pagamento dos benefícios eventuais previstos no § 2º

do art. 14 desta lei;

X – definir e aferir os padrões de qualidade dos serviços socioassistenciais, por

meio de monitoramento e avaliação;

XI – formular e executar política de capacitação continuada para trabalhadores,

gestores e conselheiros da área da assistência social;
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XII – elaborar previsão orçamentária da assistência social no Estado;

XIII – proceder à transferência automática e regular de recursos do Fundo Estadual

de Assistência Social – Feas – para os fundos municipais de assistência social;

XIV – instituir piso de proteção social como modalidade de transferência de

recursos destinada ao financiamento e ao cofinanciamento dos serviços, benefícios,

programas e projetos socioassistenciais;

XV – elaborar e submeter ao Ceas os planos de aplicação dos recursos do Feas;

XVI – encaminhar à apreciação do Ceas relatórios trimestrais e anuais de

atividades e de execução físico-financeira;

XVII – promover a integração da política estadual de assistência social com o

sistema de garantia de direitos de segmentos populacionais vulnerabilizados, como

crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência;

XVIII – promover a articulação da política estadual de assistência social com as

demais políticas públicas sociais;

XIX – desenvolver estudos e diagnósticos socioterritoriais para subsidiar a definição

de prioridades e o planejamento da área, por meio de vigilância socioassistencial da

capacidade protetiva das famílias, bem como da ocorrência de vulnerabilidades,

ameaças e danos pessoais e sociais;

XX – coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e

organizações da assistência social, em articulação com os Municípios;

XXI – acompanhar e monitorar a rede estadual e privada vinculada ao Suas, nos

âmbitos estadual e regional;

XXII – expedir atos normativos necessários à gestão do Feas, de acordo com as

diretrizes estabelecidas pelo Ceas;

XXIII – encaminhar à Assembleia Legislativa, anualmente, o cadastro mencionado

no inciso XIX deste artigo e divulgá-lo na internet.

Parágrafo único – Os recursos de cofinanciamento a que se refere o inciso V do

“caput”, destinados à execução das ações continuadas de assistência social, poderão

ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrem as equipes de referência,

responsáveis pela organização e oferta dessas ações.”.

Art. 2º – Ficam acrescentados à Lei no 12.262, de 1996, os seguintes arts. 4º-A e
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6º-A:

“Art. 4º-A – A organização da assistência social no Estado tem as seguintes

diretrizes:

I – centralidade na família para a concepção e a implementação dos benefícios,

serviços, programas e projetos;

II – participação da população na formulação das políticas e no controle das ações;

III – primazia da responsabilidade do poder público na condução da política de

assistência social;

IV – profissionalização da assistência social, assegurada por meio de política de

recursos humanos específica para os trabalhadores da área.

(...)

Art. 6º-A – A política de assistência social compreende os seguintes tipos de

proteção social:

I – proteção social básica, que visa à prevenção de situações de vulnerabilidade e

risco social, por meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;

II – proteção social especial, de média e alta complexidade, que visa à reconstrução

de vínculos familiares e comunitários, à defesa de direitos, ao fortalecimento das

potencialidades e à proteção de família e indivíduos para o enfrentamento de

situações de violação de direitos.

§ 1º – Consideram-se de média complexidade os serviços que atendem à família e

ao indivíduo com direitos violados cujos vínculos familiares e comunitários não

tenham sido rompidos, e de alta complexidade, os serviços que garantem proteção

integral à família e ao indivíduo que se encontrem sem vínculo familiar e comunitário

ou em situação de ameaça.

§ 2º – As proteções sociais básica e especial serão ofertadas, de forma integrada,

pelo Estado e pelos Municípios, diretamente ou por meio de entidades sociais

vinculadas ao Suas, respeitadas as especificidades de cada ação.

§ 3º – Os serviços que compõem as proteções sociais básica e especial seguem

tipificação nacionalmente definida.”.

Art. 3º – O art. 13 da Lei nº 12.262, de 1996, fica acrescido dos seguintes incisos
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XXV a XXIX, passando os incisos V, VII e X a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 – (...)

V – zelar pela efetivação do Suas no Estado;

(...)

VII – apreciar e aprovar a proposta orçamentária relativa aos recursos destinados à

assistência social alocados ao Feas;

(...)

X – acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira e aprovar a

prestação de contas ao final de cada exercício;

(...)

XXV – monitorar e avaliar a execução da política estadual de assistência social;

XXVI – aprovar relatório anual de gestão da política estadual de assistência social;

XXVII – assessorar os conselhos municipais de assistência social na aplicação das

normas e resoluções fixadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS –

para a inscrição de entidades privadas prestadoras de serviço de assistência social;

XXVIII – propor ao CNAS o cancelamento do registro de entidade ou organização

da assistência social que incorra em irregularidade na aplicação dos recursos

públicos;

XXIX – estabelecer interlocução com os demais conselhos das políticas públicas

setoriais.”.

Art. 4º – No “caput” do art. 9º, no “caput” do art. 11, na alínea “a” do inciso I e no §

1º do art. 12 e no inciso VII do art. 13 da Lei nº 12.262, de 1996, a expressão

“Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do

Adolescente” fica substituída pela expressão “Sedese”.

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

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Inácio Franco, relator - Padre João.

PROJETO DE LEI Nº 113/2007

(Redação do Vencido)

Altera a Lei no 12.262, de 23 de julho de 1996, que dispõe sobre a política estadual

de assistência social, cria o Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas – e dá
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outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – O art. 3o da Lei no 12.262, de 23 de julho de 1996, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3o – A política estadual de assistência social realiza-se de forma integrada às

demais políticas setoriais, visando ao enfrentamento das desigualdades

socioterritoriais, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para

atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais, tendo por

objetivos:

I – prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social para

famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem;

II – contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos,

ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais;

III – assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade

na família e garantam a convivência familiar e comunitária.”.

Art. 2o – Fica acrescentado à Lei no 12.262, de 23 de julho de 1996, o seguinte art.

4o-A:

“Art. 4o-A – A organização da assistência social no Estado tem as seguintes

diretrizes:

I – centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios,

serviços, programas e projetos;

II – participação da população na formulação das políticas e no controle das ações;

III – primazia da responsabilidade do poder público na condução da política de

assistência social.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 762/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em pauta dispõe sobre a

proibição do uso de telefone celular em estabelecimentos bancários.

Aprovado no 1º turno na forma original, retorna agora o projeto a esta Comissão
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para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art.

102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por escopo proibir o uso de telefone celular em

estabelecimentos bancários. Nos termos propostos, ficará proibido o uso de telefone

celular pelos usuários do sistema bancário, quando presentes em caixas de

atendimento ao público ou no interior de agências bancárias. Será admitido apenas

portar o aparelho de telefonia móvel desligado. Conforme previsto no texto da

proposição, a norma dependerá de regulamentação pelo Poder Executivo.

Assinale-se que tramitam anexadas à proposição em epígrafe outros dois projetos.

O Projeto de Lei nº 4.558/2010, de autoria do Deputado Walter Tosta, possui

conteúdo muito semelhante ao da proposição em análise, todavia é mais detalhado.

Assim é que estende a proibição tanto no plano do espaço físico protegido,

abrangendo as cooperativas de crédito e estabelecimentos similares, quanto no das

pessoas atingidas pela vedação, incluindo os empregados das empresas que

prestam serviços dentro dos edifícios citados. Inclui, ainda, sanção para os casos de

descumprimento da norma, por meio de multas que variam de R$2.000,00 a

R$10.000,00.

O Projeto de Lei nº 4.559/2010, do Deputado Délio Malheiros, possui objeto mais

amplo, pois estabelece um rol de medidas de segurança a serem observadas pelas

instituições bancárias, no qual estão incluídos o uso de câmeras de vídeo, biombos e

divisórias para fins de privacidade, além da proibição do uso de telefone móvel.

A popularização do uso de telefones móveis é visível em nossa sociedade, na qual,

cotidianamente, deparamo-nos com cidadãos acionando seus aparelhos nas mais

variadas situações e lugares. A dimensão desse uso torna necessário o

preenchimento de lacunas na legislação, de forma a estabelecer normas para o uso

adequado dessa inovação tecnológica.

Conforme salientado por esta Comissão no 1º turno, são crescentes os casos de

crimes em bancos realizados com o uso de telefone celular. Verifica-se que o “modus

operandi” do crime depende, em parcela significativa dos casos, da troca de

informações entre pelo menos duas pessoas, uma dentro e outra fora do edifício
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bancário ou da unidade de caixa eletrônico. Tal constatação levou, em episódio

recente, ocorrido na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a que o Delegado

Islande Batista afirmasse que “uma medida preventiva seria proibir o uso de telefone

celular no interior das agências, para evitar que os criminosos se comuniquem”

(“Estado de Minas”, 5/5/2010).

Apesar de não existirem dados consistentes acerca da quantidade de crimes dessa

natureza ocorridos nos últimos anos, é certo que a vedação ao uso da telefonia móvel

dentro dos bancos e locais assemelhados constituirá obstáculo importante para os

criminosos. O Delegado paulista André Maximiliano Moron, favorável à medida,

recorda, entretanto, que sua eficácia será condicionada à realização de outros

investimentos em equipamentos de segurança que garantam a integridade de

empregados e clientes. Segundo o policial, “a proibição do uso de celular dentro da

agência pode inibir, mas não evita esse tipo de crime, pois um bandido pode estar

dentro da agência sem telefone celular observando o cliente que, ao acessar a

calçada, já fora do banco, será surpreendido por um ou mais assaltantes”

(www.cruzeirodosul.inf.br. 13/3/2007).

Saliente-se que a medida prevista no projeto de lei vem sendo discutida em

diversas casas legislativas do País e, conquanto tenha recebido pareceres contrários

das Comissões de Segurança Pública e de Defesa do Consumidor da Câmara dos

Deputados, foi aprovada nos Municípios de Teresina (PI) e São Roque (SP), onde já

é lei. Além disso, estão tramitando, por exemplo, nas Câmaras de Manaus (AM),

Campinas (SP) e Sorocaba (SP) e na Assembleia Legislativa baiana, proposições

com o mesmo conteúdo. Outras normas semelhantes também têm sido editadas,

como as leis do Estado do Paraná e do Município de Belém (PA) que obrigam o uso

de biombos e divisórias para atendimento reservado e seguro aos usuários do

sistema bancário.

Recorde-se, outrossim, a pertinente ponderação desta Comissão no parecer de 1º

turno, no qual se afirma ser “a conduta desviante exceção, e não regra”, razão pela

qual deve-se atentar para que a proibição do uso de aparelhos celulares dentro de

estabelecimentos bancários ou outros equipados com caixas eletrônicos não cause

grandes transtornos e eventuais prejuízos a uma maioria de cidadãos que, impedidos
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de utilizar seus aparelhos, teriam dificuldades para efetuar suas transações

financeiras.

Percebe-se que a proposição possui conteúdo meritório, conquanto deva ser

manejada à luz dos riscos que traz consigo. Nisso, aliás, difere sobremaneira do

projeto de lei que tramita no Congresso Nacional tratando do assunto. De um lado,

merece aprovação, pois é positiva para a segurança pública. De outro, exige

moderação, a fim de que não gere efeitos marginais superiores aos benefícios sociais

esperados.

Tendo em vista o conteúdo do projeto de lei em tela e dos projetos anexados, bem

como as considerações sobreditas, constata-se a necessidade da apresentação de

um substitutivo com o objetivo de sintetizar a matéria em um único texto, além de

atender ao disposto no art. 3º, IV, da Lei Complementar nº 78, de 2004. É que, como

a Lei nº 12.971, de 1998, que “torna obrigatória a instalação de dispositivos de

segurança nas agências e nos postos de serviços das instituições bancárias e

financeiras”, já trata da questão da segurança nos bancos, fica tecnicamente mais

adequada a inserção da proposta na norma preexistente.

O substitutivo abrange, portanto, a proibição do uso de telefone móvel dentro de

bancos e locais assemelhados e a previsão de multa para os casos de infração à

norma. Além disso, amplia a obrigatoriedade de instalação de câmeras de vídeo: o

inciso III do art. 2º da Lei nº 12.971, que atualmente impõe aos bancos o dever de

possuir circuito interno de televisão, passará a exigir a instalação de câmeras internas

e externas. O substitutivo também exclui o art. 2º do texto original, já que a

proposição trata de norma de aplicabilidade imediata.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

762/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória a instalação de

dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das instituições

bancárias e financeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O inciso III do art. 2º da Lei nº 12.971, de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

III - câmeras de vídeo internas e externas;”.

Art. 2° - Ficam acrescentados à Lei n° 12.971, de 1 998, os seguintes arts. 3°-A e 3°-

B:

“Art. 3º-A - Fica proibido o uso de telefone móvel nas unidades de atendimento das

instituições a que se refere o art. 1º.

Parágrafo único - Compete às instituições a que se refere o art. 1º zelar pela

observância do disposto no ‘caput’.

Art. 3º-B - Constituem infrações a esta lei, puníveis com multa, as seguintes

condutas:

I - deixar, a instituição a que se refere o art. 1º, de cumprir qualquer das obrigações

previstas nesta lei: multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) a 10.000 (dez mil) Ufemgs;

II - impedir ou perturbar o regular funcionamento do sistema de segurança da

unidade de atendimento a que se refere o “caput” do art. 2º: multa de 2.500 (duas mil

e quinhentos) a 5.000 (cinco mil) Ufemgs;

III - usar telefone móvel em desacordo com esta lei: multa de 1.000 (mil) a 5.000

(cinco mil) Ufemgs.

§ 1º - As multas previstas neste artigo serão aplicadas cumulativamente, por

infração.

§ 2º - Os valores previstos neste artigo serão duplicados em cada caso de

reincidência.

Art. 3º-C - As instituições a que se refere o art. 1º afixarão cartazes nas

dependências de suas unidades informando sobre a proibição prevista no art. 3º-A”.

Art. 3° - Ficam revogados o parágrafo único do art.  1° e o art. 4º da Lei n° 12.971,

de 1998.

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

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Maria Tereza Lara - Célio
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Moreira - Tenente Lúcio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.610/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 1.610/2007 dispõe

sobre a obrigatoriedade da implantação de cabines individuais de segurança nos

caixas convencionais das agências e dos postos de serviços bancários 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, XV, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo conferir segurança e proteção ao

usuário do sistema bancário, já que obriga a adoção, pela rede bancária, de cabines

individuais no espaço físico dos caixas de atendimento. As agências e postos de

serviço bancários passarão a dispor de espaços individualizados e protegidos junto

dos caixas de atendimento convencional. Deve-se assegurar o isolamento do

cidadão, que poderá ser atendido no caixa sem ser visto por outras pessoas.

Conforme salientado por esta Comissão no parecer para o 1º turno, a matéria

possui relevância indiscutível, já que incide sobre a segurança do consumidor que

realiza transações bancárias e, por vezes, é alvo da ação seletiva de criminosos que

adentram a instituição financeira com o intuito deliberado de delinquir. Nesses casos,

o valor retirado pelo cidadão é critério de seleção. Assegurar, como pretende a

proposição, que as transações bancárias ocorram em espaço físico indevassável é

medida de segurança para a sociedade e respeito ao consumidor.

Cumpre, portanto, manter a posição exarada por esta Comissão no 1º turno, em

seus exatos termos. Cabe, não obstante, uma alteração de pequena monta no texto

do vencido, a fim de consolidar o escopo da proposição. É que a referência a

“cabines individuais nos caixas” não alberga todas as possibilidades, o que torna

necessária a introdução de emenda adicionando a obrigação de se garantir também
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divisórias, biombos ou estruturas similares nos locais em que haja movimentação de

dinheiro nos bancos. Com tal acréscimo atende-se de maneira mais abrangente os

fins almejados pelo projeto de lei em tela.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.610/2007 na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, a seguir

apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, fica acrescido dos

seguintes incisos VI e VII:

‘Art. 2º - (...)

VI - cabines individuais nos caixas de atendimento ao público;

VII - divisórias, biombos ou estruturas similares, nos locais em que haja

movimentação de dinheiro.’.”.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Maria Tereza Lara - Rômulo

Veneroso.

PROJETO DE LEI Nº 1.610/2007

(Redação do Vencido)

Altera o art. 2o da Lei no 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória a

instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das

instituições bancárias e financeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o - O art. 2o da Lei no 12.971, de 27 de julho de 1998, fica acrescido do

seguinte inciso VI:

“Art. 2o - (...)

VI - cabines individuais nos caixas de atendimento ao público.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.525/2008

Comissão de Direitos Humanos
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Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 2.525/2008 determina o

pagamento de indenização a vítima de tortura praticada por agente público do

Estado.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, retorna

agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do

art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe determina o pagamento de indenização a vítima de

tortura praticada por agente público do Estado condenado em decisão judicial

transitada em julgado referente a qualquer das condutas delituosas tipificadas nos

dispositivos da Lei Federal nº 9.455, de 7/4/97.

Durante a tramitação do projeto no 1º turno, esta Comissão teve a oportunidade de

manifestar-se favoravelmente à proposição, ressaltando a sua relevância para a

proteção dos direitos humanos no Estado. Além disso, a Emenda nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça, e o Substitutivo nº 1 ao projeto de lei, apresentado pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, aperfeiçoaram o projeto de lei

em análise. Por isso, ambas as modificações propostas foram acatadas na votação

da proposição em 1º turno no Plenário.

Logo, a redação do vencido contempla as inovações apresentadas ao projeto de lei

tanto pela Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, quanto pelo

Substitutivo nº 1, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Ressalte-se, entre as modificações, que o Substitutivo nº 1 em comento incorporou

ao projeto proposta de modificação da Lei nº 13.187, de 20/1/99, que estabeleceu o

pagamento de indenização, pelo Estado, à vítima de tortura praticada por seus

agentes em razão de participação ou de acusação de participação em atividades

políticas, no período de 2/9/61 a 15/8/79, que não tenha resultado em morte. A

indenização a que se refere essa lei deveria ser requerida pela vítima, por seu

representante com poderes específicos ou pelo sucessor legal no prazo fixado pelo

regulamento dessa lei. O Decreto nº 41.239, de 28/8/2000, que regulamentou essa
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lei, estabeleceu um prazo relativamente exíguo de 60 dias para que os vitimados por

tortura devido a atividades políticas fizessem o requerimento de indenização. O

mesmo decreto instituiu uma comissão especial no âmbito do Conselho Estadual de

Defesa dos Direitos Humanos - Conedh - para receber e avaliar os pedidos de

indenização. Como resultado dos trabalhos dessa Comissão, um primeiro grupo de

53 pessoas foi contemplado pela indenização.

Pelo simbolismo de ter sido o primeiro grupo de pessoas cujo pedido de

indenização foi deferido pelo Estado, o Governador decidiu conceder a indenização

solenemente, por meio do Decreto nº 42.401, de 5/3/2002, reconhecendo

nominalmente as pessoas que foram torturadas por agentes do Estado em virtude de

atividades políticas. Entre as pessoas cuja tortura foi reconhecida e, em razão disso,

teve sua indenização deferida, está a atual Presidente da República eleita Dilma

Vana Rousseff, cujo procedimento de avaliação do Conedh recebeu o nº 436.

O prazo para o pedido de indenização foi reaberto por meio do Decreto nº 42.709,

de 24/6/2002, durante 120 dias. Ainda assim, algumas pessoas torturadas devido a

atividades políticas perderam os prazos acima para requererem a indenização estatal,

razão pela qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária propôs a

reabertura de prazo.

Entendemos que a reabertura de prazo em discussão é meritória, sobretudo porque

há entendimento pacífico nas cortes internacionais de direitos humanos, bem como

em precedentes judiciais brasileiros, acerca do caráter imprescritível do crime de

tortura. É o que diz, nesse sentido, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais ao julgar o Processo nº 1.0024.05.826101-7/001 (1), relacionado à Lei

nº 13.187, de 1999: “EMENTA: DANOS MORAIS - PRESO POLÍTICO DURANTE A

DITADURA - TORTURA - LEI ESTADUAL 13.187/99 E DECRETO 41.239/2000 -

REABERTURA DO PRAZO PRESCRICIONAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. As

prisões de cunho meramente político efetivadas durante o período ditatorial brasileiro,

desde 1964 até meados da década de oitenta, na qual eram utilizadas técnicas de

tortura contra supostos comunistas, são eventos que geram inegáveis danos morais

às vítimas, ou aos seus familiares, bastando a prova dos fatos para que seja

concedida a reparação. 2. Nestes casos, os pedidos de indenização são
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imprescritíveis ou, quando muito, os prazos prescricionais consideram-se reabertos

desde a vigência do Decreto 41.239/2000 que regula a Lei Estadual 13.187/99, que

dispõe sobre as indenizações às vítimas de prisão ou tortura durante a ditadura. Seria

injurídico aplicar a estes casos a letra fria do art. 1º do Decreto 20.910/32, contando-

se cinco anos desde a data do evento danoso, mesmo porque, por longo prazo, ainda

vigia o regime ditatorial nos cinco anos subsequentes às prisões.” (Grifo nosso.)

Além disso, com vistas a diferenciar a ementa da proposição em análise da ementa

da Lei nº 13.187, de 1999, que apresentam a mesma redação, a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária propôs também uma mudança na ementa da

lei em vigor, de modo a deixar claro que esta se destina exclusivamente ao

pagamento de indenização, pelo Estado, à vítima de tortura praticada por seus

agentes em razão de participação ou de acusação de participação em atividades

políticas, no período de 2/9/61 a 15/8/79, que não tenha resultado em morte.

Sob a ótica dos direitos humanos, a aprovação do projeto em comento representa

um grande avanço na defesa dos direitos e garantias fundamentais da pessoa

humana em Minas Gerais, razão pela qual opinamos pelo seu acolhimento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.525/2008 no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Vanderlei Miranda, relator - Durval Ângelo.

PROJETO DE LEI Nº 2.525/2008

(Redação do Vencido)

Determina o pagamento de indenização à vítima de tortura praticada por agente

público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado pagará indenização à vítima de tortura praticada por seus

agentes condenados em decisão judicial transitada em julgado referente a qualquer

das condutas delituosas tipificadas nos dispositivos da Lei Federal nº 9.455, de 7 de

abril de 1997, observados os seguintes limites:

I - no mínimo, 2.500 Ufemgs (duas mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de
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Minas Gerais) e, no máximo, 5.000 (cinco mil) Ufemgs, nos casos em que a tortura

houver acarretado lesão corporal de qualquer natureza;

II - no mínimo, 5.001 (cinco mil e uma) Ufemgs e, no máximo, 10.000 (dez mil)

Ufemgs, nos casos em que a tortura houver acarretado invalidez parcial;

III - no mínimo, 40.000 (quarenta mil) Ufemgs, nos casos em que a tortura houver

acarretado invalidez permanente;

IV - no mínimo, 50.000 (cinquenta mil) Ufemgs, nos casos em que a tortura houver

acarretado a morte da vítima, na seguinte ordem:

a) aos descendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro(a)

sobrevivente;

b) aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro(a)

sobrevivente;

c) ao cônjuge ou companheiro(a) sobrevivente.

§ 1º - Na fixação do valor da indenização nas hipóteses previstas nos incisos III e

IV, serão considerados, segundo um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a

idade da vítima, sua condição socioeconômica e seu padrão remuneratório, entre

outras peculiaridades do caso concreto.

§ 2º - Os valores da indenização de que trata este artigo serão pagos em parcela

única.

§ 3º - Nos casos em que a tortura acarretar a invalidez permanente ou a morte da

vítima, além da indenização correspondente prevista nos incisos III e IV deste artigo,

será paga pensão mensal, a ser fixada de acordo com os mesmos critérios

estabelecidos no § 1º:

I - à vítima de invalidez permanente;

II - às seguintes pessoas, no caso de morte da vítima, na ordem indicada:

a) aos descendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro(a)

sobrevivente;

b) aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro(a)

sobrevivente;

c) ao cônjuge ou companheiro(a) sobrevivente.

§ 4º - O Estado somente pagará indenização à vítima de tortura praticada por seus
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agentes condenados em decisão judicial transitada em julgado, decorrente de

processo instaurado por denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual.

Art. 2º - A indenização a que se refere esta lei só poderá ser paga se requerida pela

vítima, por seu representante com poderes específicos ou por seu sucessor legal, no

prazo de noventa dias a contar da expedição da certidão judicial do trânsito em

julgado do processo que culminou com a condenação do agente estadual e no qual

figura a identificação da vítima requerente.

Parágrafo único - Para que haja o pagamento da indenização, a vítima, seu

representante com poderes específicos ou seu sucessor legal assinará termo em que

reconheça a plena reparação material por parte do Estado em razão dos atos lesivos

resultantes da tortura praticada.

Art. 3º - A decisão sobre o pagamento da indenização instituída por esta lei será de

responsabilidade do Conselho Estadual de Direitos Humanos e terá caráter

irrecorrível.

Parágrafo único - Se o valor da indenização, a ser fixado pelo Conselho a que se

refere o “caput”, exceder a disponibilidade orçamentária, haverá determinação da

inclusão do valor necessário na proposta orçamentária do exercício subsequente.

Art. 4º - O prazo a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 13.187, de 20 de janeiro

de 1999, fica reaberto no período compreendido entre a data de publicação desta lei

e 30 de abril de 2011.

Art. 5º - A ementa da Lei nº 13.187, de 20 de janeiro de 1999, passa a ser:

“Determina o pagamento de indenização à vítima de tortura praticada por agente do

Estado em razão de participação em atividades políticas, no período que especifica.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.032/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o Projeto de Lei nº 4.032/2009 reconhece o

relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs - localizadas em

Minas Gerais.
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Aprovada no 1o turno na forma apresentada, 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, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.032/2009 tem por finalidade 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.

Cumpre salientar que a declaração de utilidade pública de cada Apac, organizada

como unidade autônoma, dotada de personalidade jurídica própria, se fará por norma

específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998. Assim, a proposição em análise

apenas destaca as atividades desenvolvidas pelas Apacs de forma genérica, sem a

pretensão de lhes conceder o título de utilidade pública previsto pela Lei nº 12.972.

Cabe destacar que as Apacs são entidades sem fins lucrativos, que têm por escopo

auxiliar as autoridades judiciárias e policiais nas tarefas relacionadas à

ressocialização dos condenados, presidiários e egressos do sistema prisional, sendo

formadas por pessoas da própria comunidade comprometidas com o trabalho de

recuperação dos que foram condenados pela Justiça.

Têm, como finalidade precípua, promover oportunidades para que a pessoa que

cometeu um crime se recupere, se ressocialize e volte a integrar a comunidade após

quitar seu débito com a Justiça e a sociedade.

Ressalte-se que o trabalho desenvolvido por essas entidades objetiva a assistência

social, a promoção humana, a educação e a cultura, buscando possibilitar, além da

recuperação e da reinserção do indivíduo na sociedade, a diminuição dos índices de

criminalidade nas regiões onde atua.

Assim sendo, ratificamos o entendimento desta Comissão de que é meritório o

projeto de lei em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.032/2009 no

2º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Tenente Lúcio - Rômulo
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Veneroso.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.159/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o Projeto de Lei nº 4.159/2010 tem o

objetivo de acrescentar dispositivo à Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre

a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos relativos aos

atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da Taxa de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em lei federal.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, retorna a matéria a esta

Comissão a fim de  receber parecer para o 2º turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição sob comento visa modificar a Lei nº 15.424, de 30/12/2004.

Nesta fase regimental, revisamos exaustivamente todas as etapas do turno anterior,

a saber: alteração das Tabelas 1 e 7, com relação a acréscimos e atos do Oficial do

Registro Civil das Pessoas Naturais e do Juiz de Paz, inclusive dados eletrônicos;

natureza pública e caráter social dos serviços notariais e de registro; cobrança de

acréscimos; consolidação da isenção de emolumentos e da Taxa de Fiscalização

Judiciária já existentes; cotação de taxas referentes aos documentos eletrônicos;

adoção de papel padronizado para os notários e registradores; recolhimento de

compensação ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos

por ele praticados, a qual se dará mediante depósito mensal em conta específica;

personalidade jurídica própria da comissão gestora, nos termos do Código Civil; em

casos de superávit, institui-se ordem de prioridade de destinação de recursos pela

comissão gestora; autorização aos notários e registradores de Minas Gerais para

celebração de convênios, entre outros.

No entanto, estamos apresentando o Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno,

tornando o texto da lei mais claro e objetivo, com adequações de técnica legislativa.

Neste diapasão, foi incluída a Nota II da Tabela 8 na referida lei.
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Não há impedimento à aprovação da matéria do ponto de vista financeiro-

orçamentário, uma vez que o projeto prevê a compensação pelos atos gratuitos

praticados pelos registradores de imóveis em decorrência da aplicação da futura lei.

Desta forma, o projeto não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta Comissão

entende, além disso, que as medidas sugeridas pela proposição em tela são

carregadas de relevante significado social e, por todas essas razões, o projeto deve

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.159/2010 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados

pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização

Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei

federal, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os dispositivos da Lei n° 15.424, de 30 d e dezembro de 2004, a seguir

citados passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º - (...)

I - traslado, anotações e comunicações determinadas por lei, diligências e gestões

essenciais à realização do ato notarial ou de registro.

(...)

Art. 15 - A cobrança de valores pelos atos relacionados com o Sistema Financeiro

da Habitação deverá ser efetuada:

I - em relação aos emolumentos, observando-se as reduções estabelecidas em lei

federal;

II - em relação à Taxa de Fiscalização Judiciária, esta será reduzida em 50%

(cinquenta por cento).

Art. 15-A - Não serão devidos os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização

Judiciária referentes a escritura pública, a registro de alienação de imóvel e das
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correspondentes garantias reais e aos demais atos registrais e notariais relativos ao

primeiro imóvel residencial adquirido ou financiado pelo beneficiário do Programa

Minha Casa, Minha Vida, a que se refere a Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de

2009, ou pelo beneficiário do Promorar - Militar, com recursos do Fundo de Apoio

Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais – Fahmemg -, instituído pela

Lei nº 17.949, de 22 de dezembro de 2008, com renda familiar mensal de até três

salários mínimos, em ambos os casos.

Parágrafo único - Os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização Judiciária

de que trata o “caput” serão reduzidos em:

I - 90% (noventa por cento), quando os imóveis residenciais forem destinados a

beneficiário com renda familiar mensal superior a três e inferior ou igual a seis

salários mínimos;

II - 80% (oitenta por cento), quando os imóveis residenciais forem destinados a

beneficiário com renda familiar mensal superior a seis e inferior ou igual a dez

salários mínimos.

(...)

Art. 16 - (...)

(...)

IV - cobrar acréscimo quando ocorrer, nos atos notariais e de registro, transcrição

de alvará, mandado, guia de recolhimento ou documento de arrecadação de tributos

e certidões em geral.

(...)

Art. 18-A - Os emolumentos, bem como as taxas referentes aos documentos

eletrônicos, formalizados e expedidos pelos serviços notariais e registrais, serão

cotados nos valores e parâmetros especificados nesta lei.

Parágrafo único - No caso da certidão emitida em razão de dados recebidos

eletronicamente, o oficial que a expedir é responsável pelo recolhimento da Taxa de

Fiscalização Judiciária, bem como pelo recolhimento dos valores referentes à

compensação da gratuidade de que tratam os arts. 31 e 32 desta lei.

(...)

Art. 20 – Fica isenta de emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária a prática
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de atos notariais e de registro:

I – para cumprimento de mandado e alvará judicial expedido em favor de

beneficiário da justiça gratuita, amparado pela Lei Federal n° 1.060, de 5 de fevereiro

de 1950, nos seguintes casos:

a) nos processos relativos a ações de investigação de paternidade e de pensão

alimentícia;

b) representado por Defensor Público Estadual ou advogado dativo designado nos

termos da Lei n° 13.166, de 20 de janeiro de 1999;

c) nos termos do art. 6° da Lei Federal n° 6.969, d e 10 de dezembro de 1981;

d) nos termos do § 2° do art. 12 da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001;

e) quando a parte não estiver assistida por advogado, nos processos de

competência dos Juizados Especiais de que tratam as Leis Federais n°s 9.099, de 26

de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001;

II – de penhora ou o arresto, nos termos do inciso IV do art. 7° da Lei Federal n°

6.830, de 22 de setembro de 1980;

III – de escritura e o registro de casa própria de até 60m² (sessenta metros

quadrados) de área construída em terreno de até 250m² (duzentos e cinquenta

metros quadrados), quando vinculada a programa habitacional federal, estadual ou

municipal destinado a pessoa de baixa renda, com participação do poder público;

IV – de interesse da União, nos termos do Decreto-Lei Federal n° 1.537, de 13 de

abril de 1977;

V – de autenticação de documentos e de registro dos atos constitutivos, inclusive

alterações, de entidade de assistência social assim reconhecida pelo Conselho

Municipal de Assistência Social ou Conselho Estadual de Assistência Social, nos

termos da Lei n° 12.262, de 23 de julho de 1996, ob servado o disposto no § 1º deste

artigo;

VI – a que se referem os incisos I e II do art. 290-A da Lei Federal nº 6.015, de

1973, com a redação dada pela Lei n° 11.481, de 200 7;

VII – a que se refere o § 3° do art. 1.124-A da Lei  Federal n° 5.869, de 1973 -

Código de Processo Civil -, com a  redação dada pela Lei n° 11.441, de 2007.

§ 1° – A isenção a que se refere o inciso V do “cap ut” deste artigo é dirigida às
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entidades que efetivamente prestem serviços de assistência social no cumprimento

dos objetivos previstos nos incisos I a V do art. 3° da Lei n° 12.262, de 1996, não se

aplicando às entidades mantenedoras cujas sedes funcionem apenas como escritório

administrativo, sem atuar diretamente na área da assistência social.

§ 2° – A concessão da isenção de que trata o inciso  I deste artigo fica condicionada

a pedido formulado pela parte perante o oficial, no qual conste a expressa declaração

de que é pobre no sentido legal e que não pagou honorários advocatícios, para fins

de comprovação junto ao Fisco Estadual, e, na hipótese de constatação da

improcedência da situação de pobreza, poderá o notário ou registrador exigir do

usuário o pagamento dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária

correspondentes.

§ 3° – A isenção a que se refere o inciso III do “c aput” deste artigo aplica-se às

legitimações de terras devolutas, quando efetuadas pelo Instituto de Terras do Estado

de Minas Gerais – ITER –, em cumprimento à Lei n° 7 .373, de 3 de outubro de 1978.

(...)

Art. 28-A -  Como meio acessório da fiscalização de que cuida o art. 28 desta lei, os

notários e registradores adotarão papel padronizado, que conterá requisitos de

segurança que impeçam a adulteração e falsificação dos atos notariais.

Parágrafo único - Os requisitos de segurança e os prazos para adoção do papel

padrão de que cuida o “caput” serão regulamentados por ato normativo conjunto da

Secretaria de Estado de Fazenda e da Corregedoria-Geral de Justiça.

(...)

Art. 32 – O recolhimento a que se refere o parágrafo único do art. 31 desta lei far-

se-á mediante depósito mensal em conta bancária específica, aberta pelo Sindicato

dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais –

Recivil – e administrada pela comissão de que trata o art. 33.

§ 1º - 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 a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2º - A conta a que se refere o “caput” será identificada como “Recompe-MG -

Recursos de Compensação”.
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(...)

Art. 33 – (...)

(...)

§ 5º - A comissão gestora elaborará escrituração contábil de sua movimentação

econômica e financeira, observando os princípios fundamentais e as normas

brasileiras editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

(...)

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 de todas as especialidades, o excedente será aplicado na seguinte ordem:

I – compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em decorrência do

disposto na Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, que ainda não tenham

sido compensados;

II – ampliação dos valores pagos a título da gratuidade do registro civil das pessoas

naturais até o limite de 50 (cinquenta) Ufemgs para os atos de nascimentos e óbitos e

o valor da tabela para os casamentos;

III – compensação dos atos gratuitos praticados por todas as especialidades em

decorrência de lei;

IV – a ampliação do valor da receita bruta mínima mensal paga nos termos do

inciso II do art. 34, observado o limite de até 1.100 (um mil e cem) Ufemgs;

V – ampliação dos valores pagos a título da compensação da gratuidade de todas

as especialidades, tendo como limite o valor mínimo dos emolumentos fixados pela

tabela;

VI - o pagamento pelo envio dos mapas e relatórios obrigatórios feito pelos

registradores civis de pessoas naturais aos diversos órgãos e autarquias da

administração até o limite do valor correspondente a 5 (cinco) Ufemgs, para o envio

das informações em meio impresso, ou a 10 (dez) Ufemgs, para o envio das

informações mediante transmissão de dados eletrônicos, quando atendam aos

requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – e aos padrões de

Interoperabilidade de Governo Eletrônico, por cada mapa ou relatório;

VII - o pagamento das comunicações feitas pelos registradores civis das pessoas
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naturais em razão do disposto no parágrafo único do art. 106 da Lei nº 6.015, de 31

de dezembro de 1973, até o limite do valor correspondente a 3 (três) Ufemgs, para as

comunicações feitas em meio impresso, ou a 5 (cinco) Ufemgs, para as

comunicações feitas mediante transmissão de dados eletrônicos, quando atendam

aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – e aos padrões

de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, por cada comunicação.

VIII - o aprimoramento dos serviços notariais e de registro;

IX - o  custeio de ações sociais realizadas pelo Sindicato dos Oficiais do Registro

Civil das Pessoas Naturais – Recivil –, em parceria com entidades congêneres, ou

com os Poderes Executivo Federal, Estadual ou Municipal, na erradicação do sub-

registro do Estado de Minas Gerais, ou de promoção da cidadania, mediante a

obtenção da documentação civil básica;

Art. 38 - (...)

§ 1º - A Secretaria de Estado de Fazenda divulgará, com periodicidade

quadrimestral, em sua página oficial na internet, o demonstrativo atualizado dos

valores arrecadados e repassados às serventias, o qual conterá:

I – a arrecadação discriminada por item de cada uma das tabelas constantes no

Anexo desta lei;

II – os valores repassados pela comissão gestora às serventias, discriminados por

espécie de ato notarial e de registro gratuito.

§ 2º - A fiscalização da arrecadação, da compensação e da aplicação dos recursos

de que trata esta lei será exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça, pelo Ministério

Público Estadual e pela Assembleia Legislativa, trimestralmente, através de comissão

tripartite designada para esse fim, nos termos do regulamento.

(...)

Art. 50 - Os valores constantes no texto e nas tabelas que integram o Anexo desta

lei serão revistos pela Assembleia Legislativa, vedada a utilização de qualquer índice

automático para sua atualização.”.

Art. 2° – Fica remitido o crédito tributário relati vo à Taxa de Fiscalização Judiciária –

TFJ -, prevista na Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, formalizado ou não,

inscrito ou não em dívida ativa, devido em razão de ato notarial ou registral
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integralmente concluído no período de 26 de março de 2009 até a data de publicação

desta lei, relacionado a financiamento habitacional vinculado ao Programa Minha

Casa, Minha Vida – PMCMV –, instituído pela Lei Federal nº 11.977, de 2009.

Art. 3º – As tabelas do Anexo da Lei n° 15.424, de 2004, passam a vigorar com as

alterações constantes no Anexo desta lei.

Art. 4º - Os valores em reais constantes do Anexo da Lei nº 15.424, de 30 de

dezembro de 2004, modificados por esta lei, consideram-se valores originais da

citada lei, os quais serão atualizados pela variação acumulada da Ufemg vigente em

dezembro de 2004 e da vigente na data da publicação desta lei.

Art. 5º - Ficam revogadas:

I - a Lei nº 8.768, de 13 de dezembro de 1984;

II - a Lei nº 12.461, de 7 de abril de 1997; e

III - a Lei nº 13.643, de 13 de julho de 2000.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subsequente ao de sua

publicação, observado o disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

ANEXO

(a que se refere o art. 3º da Lei nº .... de ...... de ..... de .... )

“ANEXO

(a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004)

Tabela 1 (R$)

* - A tabela 1, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2010.

(...)

Tabela 7 (R$)

* - A tabela 7, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2010.

(...)

Tabela 8 (R$)

* - A tabela 8, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2010.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.
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Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 4.159/2010

(Redação do Vencido)

Altera a Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados

pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária

e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 200 4, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 7º - (...)

I - traslado, anotações e comunicações determinadas por lei, diligências e gestões

essenciais à realização do ato notarial ou de registro.

(...)

Art. 15-A - Não serão devidos os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização

Judiciária referentes a escritura pública, a registro de alienação de imóvel e das

correspondentes garantias reais e aos demais atos registrais e notariais relativos ao

primeiro imóvel residencial adquirido ou financiado pelo beneficiário do Programa

Minha Casa, Minha Vida, a que se refere a Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de

2009, ou pelo beneficiário do Promorar - Militar, com recursos do Fundo de Apoio

Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais – FAHMEMG -, instituído pela

Lei nº 17.949, de 22 de dezembro de 2008, com renda familiar mensal de até três

salários mínimos, em ambos os casos.

Parágrafo único - Os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização Judiciária

de que trata o “caput” serão reduzidos em:

I - 90% (noventa por cento), quando os imóveis residenciais forem destinados a

beneficiário com renda familiar mensal superior a três e inferior ou igual a seis

salários mínimos;

II - 80% (oitenta por cento), quando os imóveis residenciais forem destinados a

beneficiário com renda familiar mensal superior a seis e inferior ou igual a dez
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salários mínimos”.”

(...)

Art. 16 - (...)

(...)

IV - cobrar acréscimo quando ocorrer, nos atos notariais e de registro, transcrição

de alvará, mandado, guia de recolhimento ou documento de arrecadação de tributos

e certidões em geral.

(...)

Art. 18-A - Os emolumentos bem como as taxas referentes aos documentos

eletrônicos, formalizados e expedidos pelos serviços notariais e registrais, serão

cotados nos valores e parâmetros especificados nesta lei.

Parágrafo único - No caso da certidão emitida em razão de dados recebidos

eletronicamente, o Oficial que a expedir é responsável pelo recolhimento das

respectivas taxas bem como pelo recolhimento dos valores referentes à

compensação da gratuidade de que tratam os arts. 31 e 32 desta lei.

(...)

Art. 20 – Fica isenta de emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária a prática

de atos notariais e de registro:

I – para cumprimento de mandado e alvará judicial expedido em favor de

beneficiário da justiça gratuita, amparado pela Lei Federal n° 1.060, de 5 de fevereiro

de 1950, nos seguintes casos:

a) nos processos relativos a ações de investigação de paternidade e de pensão

alimentícia;

b) quando a parte estiver representada por Defensor Público Estadual ou advogado

dativo designado nos termos da Lei n° 13.166, de 20  de janeiro de 1999;

c) nos termos do art. 6° da Lei Federal n° 6.969, d e 10 de dezembro de 1981;

d) nos termos do § 2° do art. 12 da Lei federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001;

e) quando a parte não estiver assistida por advogado, nos processos de

competência dos Juizados Especiais de que tratam as Leis Federais n°s 9.099, de 26

de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

II – de penhora ou arresto, nos termos do inciso IV do art. 7° da Lei Federal n°
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6.830, de 22 de setembro de 1980;

III – de escritura e registro de casa própria de até 60m² (sessenta metros

quadrados) de área construída em terreno de até 250m² (duzentos e cinquenta

metros quadrados) quando vinculada a programa habitacional federal, estadual ou

municipal, destinado a pessoa de baixa renda, com participação do poder público;

IV – de interesse da União Federal, nos termos do Decreto-Lei n° 1.537, de 13 de

abril de 1977;

V – de autenticação de documentos e de registro de seus atos constitutivos,

inclusive alterações, de entidade de assistência social assim reconhecida pelo

Conselho Municipal de Assistência Social ou Conselho Estadual de Assistência

Social, nos termos da Lei n° 12.262, de 23 de julho  de 1996, observado o disposto no

parágrafo único deste artigo;

VI – a que se referem os incisos I e II do artigo 290-A da Lei Federal 6.015, de

1973, com a redação dada pela Lei n° 11.481, de 200 7;

VII – a que se refere o § 3° do art. 1.124-A da Lei  Federal n° 5.869, de 1973 -

Código de Processo Civil -, com a redação dada pela Lei n° 11.441, de 2007.

§ 1° – A isenção a que se refere o inciso V do “cap ut” deste artigo é dirigida às

entidades que efetivamente prestam serviços de assistência social no cumprimento

dos objetivos previstos nos incisos I a V do art. 3° da Lei n° 12.262, de 1996, não se

aplicando às entidades mantenedoras cujas sedes funcionem apenas como escritório

administrativo, sem atuar diretamente na área da assistência social.

§ 2° – A concessão da isenção de que trata o inciso  I deste artigo fica condicionada

a pedido formulado pela parte perante o oficial, no qual conste a expressa declaração

de que é pobre no sentido legal e que não pagou honorários advocatícios, para fins

de comprovação junto ao Fisco Estadual, e, na hipótese de constatação da

improcedência da situação de pobreza, poderá o notário ou registrador exigir do

usuário o pagamento dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária

correspondentes.

§ 3° – A isenção a que se refere o inciso III do “c aput” deste artigo aplica-se às

legitimações de terras devolutas, quando efetuadas pelo Instituto de Terras do Estado

de Minas Gerais – Iter –, em cumprimento à Lei n° 7 .373, de 3 de outubro de 1978.
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(...)

Art. 28-A - Como meio acessório da fiscalização de que cuida o art. 28 desta lei, os

notários e registradores adotarão papel padronizado, os quais conterão requisitos de

segurança que impeçam a adulteração e falsificação dos atos notariais.

Parágrafo único. Os requisitos de segurança e os prazos para adoção do papel

padrão de que cuida o “caput” serão regulamentados por ato normativo conjunto da

Secretaria de Estado de Fazenda e da Corregedoria-Geral de Justiça.

(...)

Art. 32 – O recolhimento a que se refere o parágrafo único do art. 31 desta lei far-

se-á mediante depósito mensal em conta específica, de titularidade da comissão de

que trata o art. 33.

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. 33 – (...)

(...)

§ 5° – A comissão gestora a que se refere o “caput”  terá personalidade jurídica

própria, organizada de acordo com as disposições do Capítulo II do Título II do Livro I

da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 6º - A comissão gestora elaborará escrituração contábil de sua movimentação

econômica e financeira observando os princípios fundamentais e as normas

brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

(...)

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 de todas as especialidades, o excedente será aplicado na seguinte ordem

de prioridade:

I – compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em decorrência do

disposto na Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, que ainda não tenham
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sido compensados;

II – compensação dos atos gratuitos praticados por todas as especialidades em

decorrência de lei;

III –  ampliação do valor da receita bruta mínima mensal paga nos termos do inciso

II do art. 34, observado o limite de até 1.100,00 (um mil e cem) Ufemgs ;

IV – ampliação dos valores pagos a título da gratuidade do registro civil das

pessoas naturais até o limite de 50 (cinquenta) Ufemgs para os atos de nascimentos

e óbitos e o valor da tabela para os casamentos;

V – ampliação dos valores pagos a título da compensação da gratuidade de todas

as especialidades, tendo como limite o valor mínimo dos emolumentos fixados pela

tabela;

VI - pagamento pelo envio dos mapas e relatórios obrigatórios feito pelos

registradores civis de pessoas naturais aos diversos órgãos e autarquias da

administração até o limite do valor correspondente a 5 (cinco) Ufemgs, para o envio

das informações em meio impresso, ou a 10 (dez) Ufemgs, para o envio das

informações mediante transmissão de dados eletrônicos, quando atendam aos

requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – e aos padrões de

Interoperabilidade de Governo Eletrônico, por cada mapa ou relatório;

VII - pagamento das comunicações feitas pelos registradores civis das pessoas

naturais em razão do disposto no parágrafo único do art. 106 da Lei nº 6.015, de 31

de dezembro de 1973, até o limite do valor correspondente a 3 (três) Ufemgs, para as

comunicações feitas em meio impresso, ou a 5 (cinco) Ufemgs, para as

comunicações feitas mediante transmissão de dados eletrônicos, quando atenderem

aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – e aos padrões

de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, por cada comunicação.

VIII - aprimoramento dos serviços notariais e de registro;

IX - custeio de ações sociais realizadas pelo Sindicato dos Oficiais do Registro Civil

das Pessoas Naturais – Recivil –, em parceria com entidades congêneres, ou com os

Poderes Executivo Federal, Estadual ou Municipal, na erradicação do sub-registro do

Estado de Minas Gerais, ou de promoção da cidadania, mediante a obtenção da

documentação civil básica.
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Parágrafo único – Os pagamentos de que tratam os incisos VI e VII deste artigo são

excluídos da soma prevista no § 2º do art. 34 para fins de apuração da receita bruta

mensal.

(...)

Art. 38 - (...)

§ 1º - A Secretaria de Estado de Fazenda divulgará, com periodicidade

quadrimestral, em sua página oficial na internet, o demonstrativo atualizado dos

valores arrecadados e repassados às serventias, o qual conterá:

I - a arrecadação discriminada por item de cada uma das tabelas constantes no

Anexo desta lei;

II - os valores repassados pela comissão gestora às serventias, discriminado por

espécie de ato notarial e de registro gratuito.

§ 2º - A fiscalização da arrecadação, compensação e aplicação dos recursos de

que trata esta lei será exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça, pelo Ministério

Público Estadual e pela Assembléia Legislativa, trimestralmente, através da comissão

tripartite designada para este fim, nos termos do regulamento.

(...)

Art. 50 - Os valores constantes no texto e nas tabelas que integram o Anexo desta

Lei serão revistos pela Assembléia Legislativa, vedada a utilização de qualquer índice

automático para sua atualização.”.

Art. 2° – Fica remitido o crédito tributário relati vo à Taxa de Fiscalização Judiciária –

TFJ – prevista na Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, formalizado ou não,

inscrito ou não em dívida ativa, devido em razão de ato notarial ou registral

integralmente concluído no período de 26 de março de 2009 até a data de publicação

desta lei, relacionado a financiamento habitacional vinculado ao Programa Minha

Casa, Minha Vida – PMCMV – instituído pela Lei Federal nº 11.977, de 2009.

Art. 3º – As tabelas do Anexo I da Lei n° 15.424, d e 2004, passam a vigorar na

forma do Anexo I desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subsequente ao da sua

publicação, observado o disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

ANEXO I
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(a que se refere o art. 3º da Lei n.º .... de ...... de ..... de .... )

Tabela 1 (R$)

* - A tabela 1, a que se refere o art. 3º da Lei nº ...., foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 16.12.2010.

(...)

Tabela 7 (R$)

* - A tabela 7, a que se refere o art. 3º da Lei nº ..., foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 16.12.2010.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.498/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o Projeto de Lei nº 4.498/2010 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Roque de Minas o imóvel

que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna a este órgão

colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1º deste dispositivo, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.498/2010, na forma aprovada em Plenário, tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Roque de Minas

imóvel com as respectivas benfeitorias, com área de 1ha, situado na Fazenda do

Sobradinho, Distrito de Guia Lopes, nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel será destinado a

abrigar estoque de materiais e a servir de ponto de apoio para a realização de obras

públicas, o que representa um relevante auxílio às atividades da administração local

em benefício da população.

Ainda com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto

estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de três

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a



____________________________________________________________________________
2048

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que 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 4.498/2010, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 4.498/2010

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Roque de Minas o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Roque de

Minas imóvel com as respectivas benfeitorias, com área de 1ha (um hectare), situado

na Fazenda do Sobradinho, Distrito de Guia Lopes, registrado sob o n° 11.943, a fls.

197 do Livro 3-J, no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Piumhi.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se a

abrigar estoque de materiais e a servir de ponto de apoio para a realização de obras

públicas.

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

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
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sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.916/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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

Mensagem nº 546/2010, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a habilitação

sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte no Estado e dá

outras providências.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas de 1 a 9,

retorna agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos

termos do art. 102, IX, c/c art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem como objetivo normatizar a habilitação sanitária, a

inspeção e a fiscalização da agroindústria familiar de pequeno porte. Para tanto, são

estabelecidas competências para os órgãos de defesa e controle sanitário, bem como

são previstos regulamentostécnicosespecíficos a serem editados pelo Poder

Executivo.

O projeto suscitou análises aprofundadas no 1º turno, em seu exame pelas

Comissões desta Casa. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça, ao

concluir por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, realizou detalhada

adequação de técnica legislativa e legística, apresentando o Substitutivo nº 1. De

forma a conferir maior precisão aos enunciados técnicos, evitando incertezas de

interpretação, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial opinou pela

aprovação da proposição com as Emendas nos 1 a 9, que apresentou ao Substitutivo

nº 1. Em seguida, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela

aprovação do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 a 9.

A proposição em análise possibilita a inclusão da agroindústria familiar de pequeno

porte no mercado formal, agregando valor ao produto, garantindo qualidade ao

consumidor e valorizando o patrimônio cultural de Minas Gerais. Como já discutido
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por esta Comissão no 1º turno, tais avanços são de inegável mérito, uma vez que a

agroindústria tradicional do Estado em sua grande maioria se enquadra nos critérios

de pequeno porte estabelecidos no projeto. Por esse mesmo motivo, essa

significativa parcela do mercado não participa do mercado formal, o que impede a

concretização de renda e desenvolvimento do empreendedorismo rural, ao mesmo

tempo que o Estado deixa de realizar o controle sanitário, o que coloca em risco a

saúde da população. Por tudo isso, o projeto merece o apoio e a aprovação desta

Casa; todavia, entendemos que o texto do projeto ainda pode ser aprimorado, de

forma a adequar as penalidades das infrações ao contexto dos pequenos produtores

familiares. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem realizado diversas

audiências públicas com a finalidade de discutir os efeitos das ações de fiscalização

por parte dos órgãos de defesa e controle sanitário, atendendo a demandas

encaminhadas por produtores agroindustriais familiares de pequeno porte, bem como

por comerciantes de seus produtos. Um dos argumentos mencionados pelos

demandantes tem sido justamente o alto valor das multas, haja vista que a legislação

sanitária nacional tem sua origem na regulação da atividade de grandes

estabelecimentos industriais. Por esse motivo, apresentamos a Emenda nº 1 ao

vencido, possibilitando que, na primeira vez que o cidadão cometer uma infração cuja

penalidade seja de multa, possa-se converter o valor dessa multa em ações

educativas. São consideradas como ações educativas: frequência do infrator a cursos

de capacitação; divulgação das medidas corretivas adotadas pelo produtor e

fornecimento de cursos de capacitação para outros estabelecimentos agroindustriais

familiares de pequeno porte. As ações educativas enumeradas na emenda têm como

base o texto do art. 12, § 1º, da Lei nº 14.180, de 2002, que dispõe sobre a

habilitação de estabelecimento de produtor artesanal ou de agricultor familiar para

produzir ou manipular alimentos para fins de comercialização.

No caso da agroindústria familiar de pequeno porte de Minas Gerais, grande parte

das inadequações sanitárias advêm da baixa capacitação dos produtores. Dessa

forma, as ações educativas previstas por essa emenda poderão impulsionar o

desenvolvimento desse segmento produtivo, reduzindo também a reincidência em

novas infrações.
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A título de comparação, a legislação ambiental, nos termos da Lei Federal nº 9.605,

de 1998, prevê a possibilidade de aplicação de penalidades na forma de prestação de

serviços úteis à sociedade e ao meio ambiente (art. 8º, I, c/c o art. 9º), assim como a

possibilidade de converter as multas em projetos de preservação do meio ambiente

(art. 72, § 4º). Tal modo de abordagem diminui a truculência da fiscalização, ao

conceder um tratamento mais humanizado ao infrator. Além disso, com base na

constatação da elevada inadimplência no caso da penalização por multas,

entendemos que a aplicação de penas alternativas permite que a infração cometida

reverta mais facilmente em benefícios para a sociedade, ao mesmo tempo que

possibilita uma reorientação da postura ética do infrator.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.916/2010, na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, a seguir

apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 23 o seguinte parágrafo único:

“Art. 23 - (...)

Parágrafo único – Nas infrações sujeitas a penalidade de multa, esta poderá ser

convertida, total ou parcialmente, conforme dispuser regulamento, nas seguintes

ações educativas, salvo em caso de reincidência:

I – frequência do empreendedor ou de seus funcionários em curso de capacitação;

II – fornecimento de curso de capacitação a empreendedores agroindustriais

familiares de pequeno porte e seus funcionários;

III – divulgação das medidas adotadas para cobrir os prejuízos provocados pela

infração, com vistas a esclarecer o consumidor do produto.”.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Domingos Sávio, relator - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 4.916/2010

(Redação do Vencido)

Dispõe a sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de

pequeno porte no Estado e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Todo estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte será habilitado

pelo órgão de controle ou de defesa sanitária competente, nos termos desta lei e de

seu regulamento.

Art. 2º – Para os fins desta lei, considera-se:

I – estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte o estabelecimento de

propriedade ou sob gestão de agricultor familiar, individual ou coletivamente,

localizado no meio rural, com área útil construída não superior a 250m² (duzentos e

cinquenta metros quadrados), que produza, beneficie, prepare, transforme, manipule,

fracione, receba, embale, reembale, acondicione, conserve, armazene, transporte ou

exponha à venda produtos de origens vegetal e animal, para fins de comercialização;

II – agricultor familiar aquele definido na forma da Lei Federal n° 11.326, de 24 de

julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da

Agricultura Familiar e Empreendimentos Rurais.

Parágrafo único – Para efeito do disposto no inciso I do “caput” deste artigo,

produtos de origem animal podem ser adicionados de produtos de origem vegetal.

Art. 3º – Na aplicação desta lei, serão observados:

I – os princípios básicos de higiene e de saúde necessários à garantia de

inocuidade, identidade, qualidade e integridade dos produtos e saúde do consumidor;

II – as condições gerais de instalações, equipamentos e práticas operacionais que

respeitem:

a) as diferentes escalas de produção;

b) as especificidades regionais de produtos;

c) as formas tradicionais de fabricação;

d) a realidade econômica dos agricultores familiares.

Art. 4º – O regulamento desta lei estabelecerá:

I – requisitos e normas operacionais para a concessão da habilitação sanitária ao

estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte;

II – critério simplificado para o exame das condições de funcionamento dos
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estabelecimentos, conforme exigências higiênico-sanitárias essenciais, para obtenção

do título de registro e do cadastro e para a transferência de propriedade;

III – detalhamento das ações de inspeção, fiscalização, padronização, embalagem,

cadastro, registro e relacionamento dos estabelecimentos agroindustriais rurais de

pequeno porte, bem como normas para aprovação de seus produtos, incluindo a

metodologia de controle de qualidade e sanidade, quando for o caso;

IV – normas complementares para venda ou fornecimento pelos estabelecimentos

de que trata esta lei de pequenas quantidades de produtos da produção primária, a

retalho ou a granel;

V – normas específicas relativas às condições gerais das instalações, dos

equipamentos e das práticas operacionais dos estabelecimentos de que trata esta lei,

observados os princípios básicos de higiene e sanidade, com vistas a garantir a

inocuidade e a qualidade dos produtos.

CAPÍTULO II

DA HABILITAÇÃO, DA INSPEÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

Seção I

Da Habilitação Sanitária

Art. 5º – A habilitação sanitária é ato privativo dos órgãos oficiais de controle e de

defesa sanitária, atestando que o estabelecimento, para fins de execução das ações

previstas no inciso I do art. 2º, atende aos princípios básicos de higiene e de saúde

aplicáveis à espécie, visando à garantia de inocuidade e qualidade dos produtos

comercializados e à saúde do consumidor.

§ 1º – A habilitação sanitária compreende o relacionamento, o cadastro ou registro

dos estabelecimentos e de seus produtos e a autorização para comercialização.

§ 2º – A habilitação sanitária fica condicionada à prévia inspeção e à fiscalização

sanitária do estabelecimento e dos produtos a que se refere esta lei.

Art. 6º – A habilitação sanitária do estabelecimento agroindustrial rural de pequeno

porte será feita por unidade, na forma em que dispuser o regulamento desta lei.

Parágrafo único – A habilitação será requerida pelo agricultor familiar responsável

pela unidade junto ao órgão oficial competente e deverá preceder ao início das

atividades do estabelecimento.
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Art. 7º – O prazo de validade da habilitação será definido pelo órgão de controle ou

de defesa sanitária competente.

Parágrafo único – A habilitação poderá, a qualquer tempo, ser suspensa ou

cassada por decisão fundamentada do órgão de controle ou de defesa sanitária

competente, nos termos da legislação pertinente.

Art. 8º – Os estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte serão

classificados como:

I – estabelecimentos de produtos de origem vegetal;

II – estabelecimentos de produtos de origem animal, adicionados ou não de

produtos de origem vegetal;

III – estabelecimentos mistos, que processam produtos de origens animal e vegetal.

§ 1º – Para fins de habilitação, os estabelecimentos de que trata este artigo serão

considerados nas seguintes modalidades:

a) unidade individual, quando pertencer a agricultor familiar;

b) unidade coletiva, quando pertencer ou estiver sob gestão de associação ou

cooperativa de agricultores familiares.

§ 2º – A unidade coletiva será utilizada, exclusivamente, pelos associados ou pelos

filiados da associação ou da cooperativa a que pertencer ou que a administrar.

Art. 9º – São órgãos de controle e de defesa sanitária competentes para a

expedição da habilitação sanitária de que trata esta lei:

I – em se tratando de estabelecimento de produtos de origem vegetal:

a) Secretaria de Estado de Saúde – SES –;

b) Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos oficiais equivalentes dos Municípios;

II – em se tratando de estabelecimento de produtos de origem animal, adicionados

ou não de produtos de origem vegetal, ressalvadas as atribuições legais do Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa –:

a) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, por

meio de seu órgão de defesa sanitária;

b) secretarias ou departamentos de agricultura dos Municípios, por meio de órgão

com atribuição para o exercício da defesa sanitária;

Parágrafo único – Em se tratando de estabelecimento misto, a competência de que
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trata este artigo será exercida pelos órgãos oficiais previstos nos incisos I e II do

“caput” deste artigo, na forma do regulamento.

Seção II

Do Estabelecimento de Produtos de Origem Vegetal

Art. 10 – Para a habilitação sanitária do estabelecimento de produtos de origem

vegetal, serão inspecionados os ambientes internos e externos do estabelecimento,

bem como os seus produtos, instalações, máquinas, equipamentos, normas e rotinas

técnicas.

Art. 11 – O estabelecimento de produtos de origem vegetal fica obrigado a:

I – observar os padrões específicos de registro, conservação, embalagem,

rotulagem e prazo de validade dos produtos expostos à venda, armazenados ou

entregues ao consumo;

II – manter instalações e equipamentos em condições compatíveis com os padrões

de identidade e qualidade dos produtos;

III – manter condições adequadas de higiene, observada a legislação vigente;

IV – manter pessoal capacitado e devidamente equipado, nos termos da legislação

aplicável, para a execução das ações discriminadas no inciso I do art. 2º desta lei;

V – fornecer ao consumidor do produto as informações necessárias para sua

utilização adequada e para a preservação da saúde.

Parágrafo único – O estabelecimento obriga-se, quando solicitado pela autoridade

sanitária competente, a apresentar o plano de controle de qualidade das etapas e dos

processos de produção.

Art. 12 – Os órgãos oficiais de controle sanitário, para os fins de aplicação desta lei,

obedecerão ao disposto na legislação vigente, ficando autorizados a baixar normas

complementares, se necessário.

Seção III

Do Estabelecimento de Produtos de Origem Animal, Adicionados ou não de Produtos

de Origem Vegetal

Art. 13 – O estabelecimento de produtos de origem animal, adicionados ou não de

produtos de origem vegetal, disporá, de acordo com a sua destinação, de instalações

para:
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I – abate de animais ou industrialização da carne;

II – processamento de pescados ou seus derivados;

III – processamento de leite ou seus derivados;

IV – processamento de ovos ou seus derivados,

V – processamento de produtos das abelhas e seus derivados.

Art. 14 – Sem prejuízo do disposto no art. 9º desta lei, os estabelecimentos de que

trata esta seção serão inspecionados e fiscalizados:

I – pelos órgãos ou pelos departamentos de defesa sanitária das Secretarias de

Agricultura dos Municípios, quando se tratar de produção destinada ao comércio

intramunicipal;

II – pelo órgão de defesa sanitária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, quando se tratar de produção destinada a comércio intermunicipal.

§ 1º – No caso de produção destinada a comércio interestadual, a inspeção

realizada pelos órgãos citados nos incisos I e II do “caput” deste artigo somente se

equipara à realizada pelo Mapa, mediante o reconhecimento oficial da equivalência

dos serviços oficiais de inspeção em conformidade com os preceitos legais e as

normas complementares que regem o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

Agropecuária – Suasa – e o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem

Animal – Sisbi-POA.

§ 2º – O órgão estadual de defesa sanitária poderá instalar, em cada uma das

mesorregiões administrativas do Estado, unidades especiais de inspeção e

fiscalização sanitárias, que terão autonomia para a análise dos processos de registro

e concessão da habilitação dos estabelecimentos de produtos de origem animal e

que funcionarão nas sedes de suas coordenadorias regionais, vinculadas a uma

coordenadoria a ser instituída no escritório central.

Art. 15 – Ficam os órgãos oficiais de defesa sanitária autorizados a baixar normas

complementares para especificar os registros auditáveis, a serem realizados pelo

proprietário ou por profissional habilitado, necessários à fiscalização da produção dos

estabelecimentos de que trata esta seção.

Art. 16 – Aos estabelecimentos de produtos de origem animal, adicionados ou não

de produtos de origem vegetal, aplicam-se as disposições da Lei nº 11.812, de 23 de
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janeiro de 1995, no que se refere à coleta de amostras fiscais e de amostras de

rotina.

Seção IV

Do Estabelecimento Misto

Art. 17 – O estabelecimento misto poderá processar os produtos de origem animal e

de origem vegetal em uma mesma edificação, desde que em áreas isoladas e

assegurada a impossibilidade de contaminação cruzada.

Art. 18 – O estabelecimento misto será habilitado, inspecionado e fiscalizado na

forma dos arts. 9º, 10 e 14 desta lei.

Seção V

Dos Serviços de Inspeção e de Fiscalização

Art. 19 – Incumbe aos órgãos de controle e de defesa sanitária, na execução dos

serviços de inspeção e de fiscalização dos estabelecimentos de que trata esta lei:

I – analisar e aprovar as plantas de construção e reforma do estabelecimento

requerente, sendo-lhes facultado editar normas complementares que estabeleçam as

especificações mínimas exigíveis e critério simplificado para análise e aprovação das

condições gerais das instalações, equipamentos e práticas operacionais;

II – relacionar, cadastrar ou registrar os estabelecimentos e seus fornecedores, e

aprovar ou registrar, se for o caso, os produtos passíveis de ser produzidos, segundo

a natureza e a origem da matéria-prima e dos ingredientes, das instalações, dos

equipamentos e do processo de fabricação e comercialização;

III – aprovar e expedir, no âmbito de sua competência legal, o certificado de registro

ou o alvará sanitário do estabelecimento;

IV – capacitar e treinar os inspetores e fiscais do seu corpo técnico;

V – inspecionar, reinspecionar e fiscalizar o estabelecimento, as instalações e

equipamentos, a matéria–prima, os ingredientes e os produtos elaborados;

VI – executar a ação de fiscalização no âmbito e nos limites de suas competências

legais.

Parágrafo único – Os órgãos oficiais de controle e de defesa sanitária exercerão

suas atividades de inspeção e de fiscalização, de forma coordenada e integrada, na

forma como dispuser o regulamento.
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Art. 20 – O valor e a forma de recolhimento das taxas decorrentes de registro e

vistoria do estabelecimento, registro ou alteração do rótulo do produto, alteração da

razão social e inspeção e reinspeção sanitárias dos produtos observarão o disposto

na legislação aplicável à espécie.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 – O agricultor familiar proprietário ou dirigente do estabelecimento

agroindustrial rural de pequeno porte habilitado, nos termos desta lei, é o responsável

pela qualidade dos alimentos que produz, e se obriga a:

I – capacitar-se para a execução das atividades discriminadas no inciso I art. 2º

desta lei, por meio de participação em cursos e treinamentos sobre Boas Práticas de

Fabricação – BPF –, na especialidade de sua produção, os quais serão realizados

sob a supervisão e a coordenação dos órgãos oficiais de controle ou de defesa

sanitária;

II – promover ações corretivas sempre, que forem detectadas falhas no processo

produtivo ou no produto;

III – fornecer aos órgãos de controle ou de defesa sanitária, sempre que solicitado,

dados e informações sobre os serviços, as matérias primas e as substâncias

utilizadas, os processos produtivos, as práticas de fabricação e os registros de

controle de qualidade, bem como sobre os produtos e subprodutos fabricados;

IV – assegurar livre acesso dos agentes fiscais aos estabelecimentos habilitados e

colaborar com o trabalho dos órgãos oficiais.

Art. 22 – Os órgãos oficiais de controle e de defesa sanitária, de pesquisa e de

assistência técnica e extensão rural desenvolverão, de forma permanente e articulada

com a Secretaria de Estado de Educação, os conselhos regionais de profissão e as

entidades representativas dos agricultores familiares, Programa de Educação

Sanitária visando a fomentar, entre os produtores e a sociedade, consciência crítica

sobre a importância da inspeção e da fiscalização sanitária para a saúde pública e

para a garantia da segurança alimentar.

Art. 23 – A infração às normas estabelecidas nesta lei e em seu regulamento

acarretarão, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas previstas na
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legislação aplicável à espécie, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal

cabíveis.

Art. 24 – O Poder Executivo estabelecerá regras de transição para:

I – adequação dos pedidos de habilitação dos estabelecimentos de que trata esta

lei, protocolizados nos órgãos de controle e de defesa sanitária competentes, antes

da vigência desta lei;

II – adequação dos estabelecimentos às regras contidas nesta lei e em seu

regulamento.

Art. 25 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.074/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria deste colegiado, o projeto de lei em epígrafe, que acrescenta parágrafo

único ao art. 1º da Lei nº 16.658, de 5/1/2007, que fixa o subsídio do Governador do

Estado, do Vice-Governador do Estado, do Secretário de Estado e do Secretário

Adjunto de Estado, foi aprovado no 1º turno, na forma proposta.

A matéria vem à Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 195,

combinado com o art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A finalidade da proposição em tela é estender aos agentes políticos do Poder

Executivo Estadual o 13º salário, que corresponde a parcela assegurada pela

Constituição da República, no inciso VIII de seu art. 7º, a todos os trabalhadores,

indistintamente, como um direito social.

Conforme consta no parecer para o 1º turno, os requisitos formais para a tramitação

da proposição foram devidamente observados.

Além disso, a proposta atende aos requisitos de natureza financeira e orçamentária,

uma vez que a implementação da medida causa impacto financeiro que em nada

compromete o ajuste fiscal alcançado pelo Poder Executivo, o qual está firmemente

consolidado desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em relação ao mérito, é importante ressaltar que a constitucionalidade do

pagamento do 13º salário a agentes políticos já foi devidamente confirmada pelo
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Tribunal de Justiça do Estado em diversas oportunidades. Assim, a aprovação do

projeto é medida que se impõe, para que se assegure aos seus destinatários

tratamento isonômico em relação aos agentes políticos de outros Poderes.

Por todas as razões expostas, apresenta-se como conveniente, oportuna e justa a

aprovação do Projeto de Lei nº 5.074/2010.

Conclusão

Em face dos argumentos expendidos e das razões apresentadas durante a

discussão da matéria no 1º turno, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do

Projeto de Lei nº 5.074/2010 na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de dezembro de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.101 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.101/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

dá denominação à rodovia que liga a cidade de Senador Amaral à BR-381, 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° 3.101/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-295 que liga o Município de Senador

Amaral à BR-381.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Prefeito José Nilton de A lmeida o trecho da Rodovia MG-

295 que liga o Município de Senador Amaral à BR-381.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.161 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.161/2009, de autoria da Deput ada Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública a União Metropolitana por Moradia Popular de Belo

Horizonte – UMMP-BH –, 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° 3.161/2009

Declara de utilidade pública a entidade União Metropolitana por Moradia Popular de

Belo Horizonte – UMMP-BH –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade União Metropolitana por

Moradia Popular de Belo Horizonte – UMMP-BH –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.926 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.926/2009, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública a Casa da Criança José Nogueira de Sá, 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.
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PROJETO DE LEI N° 3.926/2009

Declara de utilidade pública a entidade Casa da Criança José Nogueira de Sá, com

sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa da Criança José

Nogueira de Sá, com sede no Município de Ouro Fino.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.931 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.931/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública a Astromig – Associação Gestora de Benefícios Sociais

dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, com sede 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° 3.931/2009

Declara de utilidade pública a Associação Gestora de Benefícios Sociais dos

Trabalhadores em Transportes Rodoviários – Astromig –, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Gestora de Benefícios

Sociais dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários – Astromig –, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Humberto
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Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.129 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.129/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Nova União Amigos Caminhoneiros da

Região, com sede no Município de Pratápolis, 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° 4.129/2009

Declara de utilidade pública a Associação Nova União dos Amigos Caminhoneiros

da Região, com sede no Município de Pratápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Nova União dos Amigos

Caminhoneiros da Região, com sede no Município de Pratápolis.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.303 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.303/2010, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Obra Assistencial Antonio Frederico Ozanam, com sede no

Município de Florestal, 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° 4.303/2010

Declara de utilidade pública a Obra Assistencial Antonio Frederico Ozanam, com

sede no Município de Florestal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Obr a Assistencial Antonio Frederico

Ozanam, com sede no Município de Florestal.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.420 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.420/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação de Artesãos, Artistas Plásticos e Produtores Caseiros

de Congonhas e Região – Uniarte –, com sede no Município de Congonhas, 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° 4.420/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos, Artistas e Produtores

Caseiros de Congonhas e Região – Uniarte –, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Artesãos, Artistas e

Produtores Caseiros de Congonhas e Região – Uniarte –, com sede no Município de

Congonhas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.508 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.508/2010, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública a Associação Rede União de Resplendor – Rede Unir –, com

sede no Município de Resplendor, 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° 4.508/2010

Declara de utilidade pública a entidade Rede União de Resplendor – Rede Unir –,

com sede no Município de Resplendor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Rede União de Resplendor

– Rede Unir –, com sede no Município de Resplendor.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.657 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.657/2010, de autoria do Deput ado Sávio Souza Cruz, que dá

nome à rodovia que menciona, 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° 4.657/2010

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-314 que liga o Município de Coroaci à
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BR-259.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Antônio Chaves do Carmo o  trecho da Rodovia MG-314

que liga o Município de Coroaci à BR-259.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.661 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.661/2010, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Evangelização e Ação Social de

Formiga – Aceaf –, com sede no Município de Formiga, 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° 4.661/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Evangelização e Ação

Social de Formiga – Aceaf –, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de

Evangelização e Ação Social de Formiga – Aceaf –, com sede no Município de

Formiga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.666 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.666/2010, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara
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de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Alvorada Industrial,

Bandeirantes e Marques Industrial, com sede no Município de São Joaquim de Bicas,

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° 4.666/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Alvorada

Industrial, Bandeirantes e Marques Industrial, com sede no Município de São Joaquim

de Bicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos Bairros

Alvorada Industrial, Bandeirantes e Marques Industrial, com sede no Município de

São Joaquim de Bicas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.703 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.703/2010, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a Associação de Moradores da Vila Nunes, Cohab I, II, III e Novo

Horizonte, com sede no Município de Guaranésia, 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° 4.703/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Vila Nunes, Cohab e

Novo Horizonte – AM-Nunes –, com sede no Município de Guaranésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores da Vila

Nunes, Cohab e Novo Horizonte – AM-Nunes –, com sede no Município de

Guaranésia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.760 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.760/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Crianças de Jesus, 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° 4.760/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Crianças de Jesus, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Educação Infantil Crianças

de Jesus, com sede no Município de Sabará.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.766 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.766/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade Rural da

Palestina e Região – Afapare –, com sede no Município de Bom Jesus do Galho, 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° 4.766/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da

Comunidade Rural da Palestina e Região – Afapare –, com sede no Município de

Bom Jesus do Galho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Agricultores

Familiares da Comunidade Rural da Palestina e Região – Afapare –, com sede no

Município de Bom Jesus do Galho.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.786 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.786/2010, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública a Sociedade Musical Gloriense, com sede no Município de

Caranaíba, 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° 4.786/2010
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Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Gloriense, com sede no Município

de Caranaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Musical Gloriense, com

sede no Município de Caranaíba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.800 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.800/2010, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Matias Barbosa –

Apro/MB –, com sede no Município de Matias Barbosa, 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° 4.800/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Matias Barbosa

– Apro-MB –, com sede no Município de Matias Barbosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais de

Matias Barbosa – Apro-MB –, com sede no Município de Matias Barbosa.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.817 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.817/2010, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Desenvolvimento Social – Ascads –

, com sede no Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.817/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social –

Ascads –, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de

Desenvolvimento Social – Ascads –, com sede no Município de Santa Luzia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.827 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.827/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública o Movimento Ecológico São Francisco de Assis, com sede no

Município de Pirapora, 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° 4.827/2010

Declara de utilidade pública a entidade Movimento Ecológico São Francisco de

Assis, com sede no Município de Pirapora.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento Ecológico São

Francisco de Assis, com sede no Município de Pirapora.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.828 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.828/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural Moacyr Jardim, com sede no Município de

Mateus Leme, 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° 4.828/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Moacyr Jardim, com sede no

Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural Moacyr Jardim,

com sede no Município de Mateus Leme.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.844 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.844/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor Rural do Tabuleiro e

Região, com sede no Município de Carandaí, foi aprovado em turno único, na forma

original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.844/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor Rural do

Tabuleiro e Região, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária e do

Produtor Rural do Tabuleiro e Região, com sede no Município de Carandaí.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.861 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.861/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Manguense de Arte e Cultura João

Moreira – Ascomac-JM –, com sede no Município de Manga, 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° 4.861/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Manguense de Arte e

Cultura João Moreira – Ascomac-JM –, com sede no Município de Manga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Manguense

de Arte e Cultura João Moreira – Ascomac-JM –, com sede no Município de Manga.



____________________________________________________________________________
2074

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.874 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.874/2010, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Associação de Produtores de Leite de Inhapim – Aproleiti –,

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.874/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Produtores de Leite de Inhapim –

Aproleiti –, com sede no Município de Inhapim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Produtores de Leite de

Inhapim – Aproleiti –, com sede no Município de Inhapim.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.875 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.875/2010, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Boa Fé, com sede no

Município de Inhapim, 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.



____________________________________________________________________________
2075

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.875/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Boa Fé, com

sede no Município de Inhapim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Agricultores

Familiares Boa Fé, com sede no Município de Inhapim.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.885 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.885/2010, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública a Associação Sentinela da Cidadania de Bueno Brandão,

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.885/2010

Declara de utilidade pública a Associação Sentinela da Cidadania de Bueno

Brandão, com sede no Município de Bueno Brandão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Sentinela da Cidadania

de Bueno Brandão, com sede no Município de Bueno Brandão.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto

Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.890 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.890/2010, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária da Serra dos Pinheiros e Boa Vista –

Asspevi –, com sede na comunidade rural de Serra dos Pinheiros, no Município de

Ponte Nova, 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° 4.890/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Serra dos Pinheiros e

Boa Vista – Asspevi –, com sede no Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária da Serra dos

Pinheiros e Boa Vista – Asspevi –, com sede no Município de Ponte Nova.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.896 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.896/2010, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Instituição Lar Maria de Nazaré, com sede no Município de

Uberlândia, 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° 4.896/2010

Declara de utilidade pública a Instituição Lar Maria de Nazaré, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ins tituição Lar Maria de Nazaré, com

sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.900 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.900/2010, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Jardim das

Acácias – Amjac –, com sede no Município de Teófilo Otôni, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.900/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Jardim das

Acácias – Amjac –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Jardim das Acácias – Amjac –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto

Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.907 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.907/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente Sal e Luz da Terra, com sede no

Município de Passos, 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° 4.907/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Sal e Luz da Terra, com

sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Sal e Luz da

Terra, com sede no Município de Passos.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.911 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.911/2010, de autoria do Deput ado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Sacramento, 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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.911/2010
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Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Sacramento, com

sede no Município de Sacramento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a San ta Casa de Misericórdia de

Sacramento, com sede no Município de Sacramento.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.913 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.913/2010, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública a Associação de Cavaleiros Comitiva Pé da Serra, com

sede no Município de Luz, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.913/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Cavaleiros Comitiva Pé da Serra, com

sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Cavaleiros Comitiva

Pé da Serra, com sede no Município de Luz.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.921 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.921/2010, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara
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de utilidade pública a Associação dos Avicultores Integrados da Região Centro-Oeste

de Minas Gerais – Avicom –, com sede no Município de São Sebastião do Oeste, 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° 4.921/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Avicultores Integrados da Região

Centro-Oeste de Minas Gerais – Avicom –, com sede no Município de São Sebastião

do Oeste.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Avicultores

Integrados da Região Centro-Oeste de Minas Gerais – Avicom –, com sede no

Município de São Sebastião do Oeste.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.924 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.924/2010, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública a Associação Centro de Formação e Renovação da Vida, com

sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.924/2010

Declara de utilidade pública a Associação Centro de Formação e Renovação de
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Vida, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Centro de Formação e

Renovação de Vida, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.929 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.929/2010, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga – SCMJ –,

com sede no Município de Jacutinga, 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° 4.929/2010

Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga – SCMJ –,

com sede no Município de Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a San ta Casa de Misericórdia de

Jacutinga – SCMJ –, com sede no Município de Jacutinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.932 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.932/2010, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação Rural Unida de Pescador – Arup –, com sede no

Município de Pescador, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.932/2010

Declara de utilidade pública a Associação Rural Unida de Pescador – ARU-P –,

com sede no Município de Pescador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Rural Unida de Pescador

– ARU-P –, com sede no Município de Pescador.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.940 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.940/2010, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Capão do Mel,

com sede no Município de Formoso, 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° 4.940/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais do

Capão do Mel, com sede no Município de Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pequenos Produtores

Rurais do Capão do Mel, com sede no Município de Formoso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.945 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.945/2010, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Associação P.A Sol Nascente – APASN –, com sede no

Município de Formoso, 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° 4.945/2010

Declara de utilidade pública a Associação P.A Sol Nascente – APASN –, com sede

no Município de Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação P.A Sol Nascente –

APASN –, com sede no Município de Formoso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.951 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.951/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros Unidos –

Amabu –, com sede no Município de Congonhas, 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° 4.951/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros

Unidos – Amabu –, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores e Amigos

dos Bairros Unidos – Amabu –, com sede no Município de Congonhas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER SOBRE A EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI COMPL EMENTAR Nº

59/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei complementar em epígrafe, de autoria do Procurador-Geral de

Justiça, altera dispositivos da Lei Complementar nº 66, de 22/1/2003, que cria o

Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC – e o Conselho

Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e dá outras

providências. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar n°

59/2010 na forma do Substitutivo n° 1, que apresent ou. A Comissão de Administração

Pública apresentou parecer favorável ao projeto na forma do Substitutivo n° 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada, em Plenário, a

Emenda nº 2, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do § 2º do

art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende promover alterações na lei de criação do Fundo de

Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC –, Lei Complementar n° 66, de 2003,

especificamente nos dispositivos que cuidam do objetivo do fundo, da aplicação de

seus recursos, de seus beneficiários e do seu Conselho Gestor.



____________________________________________________________________________
2085

A Emenda nº 2, de autoria do Deputado Antônio Júlio, pretende excluir do rol dos

beneficiários do fundo o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –

Procon-MG. Destaque-se que o Procon-MG já é beneficiário do fundo, conforme as

disposições em vigor da Lei Complementar n° 66, de 2003, e o Substitutivo n° 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda n° 1 , da Comissão de Administração

Pública, não alteram essa realidade.

O Procon-MG faz parte da estrutura do Ministério Público do Estado, recebendo

deste a competência para atuar em demandas que envolvam interesse coletivo e

difuso. Entre as competências do Procon-MG estão planejar, elaborar, propor,

coordenar e executar a política estadual de proteção e defesa do consumidor. Desse

modo, o Procon-MG não pode ser excluído do rol dos beneficiários do fundo, uma vez

que é um órgão central no exercício da política de defesa do consumidor no Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 2 ao Projeto de Lei

Complementar n° 59/2010.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Inácio Franco - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada -

Antônio Júlio.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 3 E 4 APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 66/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei Complementar nº

66/2010 “altera o Anexo da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria,

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as Emendas nºs 1

e 2, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da proposição com as
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Emendas nºs 1 e 2.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária manifestou-se

pela aprovação da matéria com as Emendas nºs 1 e 2.

Durante a discussão em Plenário, foram apresentadas as Emendas nºs 3 e 4, sobre

as quais cabe a esta Comissão se manifestar, nos termos regimentais.

Fundamentação

As Emendas nºs 3 e 4, ambas de autoria do Deputado Sargento Rodrigues,

objetivam alterar a redação dos incisos XIV e XV do art. 69 da Lei Complementar nº

34, de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e dá

outras providências.

O citado art. 69 trata das atribuições do Procurador-Geral de Justiça. O inciso XIV

dispõe que ele deverá informar ao Presidente da ALMG, em 30 dias contados do

recebimento de relatório final de CPI que indique a prática de atos de sua

competência, as providências adotadas. Da mesma forma, deverá, ainda, informar ao

Presidente desta Casa, nos termos do inciso XV, também em até 30 dias contados do

recebimento de solicitação de apuração e investigação formulada por comissão

permanente ou especial da Assembleia, as providências adotadas.

Ressalte-se que tais incisos foram acrescentados ao art. 69 da Lei Complementar

nº 34 pelo art. 8º da Lei Complementar nº 99, de 2007.

A proposta do autor da emenda visa alterar para 90 dias o prazo de até 30 dias

fixado para o Procurador-Geral de Justiça prestar as informações supramencionadas

ao Presidente desta Casa.

O Ministério Público, como instituição permanente e essencial ao funcionamento da

justiça e defensora do regime democrático, deve sempre atuar com eficiência e

profissionalismo. Nesse contexto, visando ao atendimento do solicitado ou

determinado por uma comissão parlamentar de inquérito, julgamos razoável a

iniciativa proposta que objetiva conceder um prazo maior para essa instituição.

Ressalte-se, por ser oportuno, que a medida proposta se coaduna com o disposto

no art. 18, inciso XXII, da Lei Complementar nº 34, de 1994, que atribui ao

Procurador-Geral a competência para requisitar, motivadamente, meios materiais e

servidores públicos, por prazo não superior a 90 dias, para o exercício de atividades



____________________________________________________________________________
2087

técnicas ou especializadas nos procedimentos administrativos do Ministério Público.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação das Emendas nºs 3 e 4, apresentadas em

Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº 66/2010.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Domingos Sávio - Lafayette de Andrada -

Padre João.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Hely Tarqüínio, Sargento Rodrigues e

Fábio Avelar

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Palavras do

Deputado Alberto Pinto Coelho - Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz - Palavras

do Deputado Lafayette de Andrada - Palavras do Deputado Délio Malheiros -

Palavras do Deputado Paulo Guedes - Palavras do Deputado Domingos Sávio -

Palavras da Deputada Gláucia Brandão - Palavras do Deputado Carlos Pimenta -

Palavras do Deputado Dinis Pinheiro - Palavras do Deputado Luiz Humberto Carneiro

- Palavras do Deputado Elmiro Nascimento - Palavras do Deputado Dilzon Melo -

Palavras do Deputado Fábio Avelar - Palavras do Deputado Agostinho Patrus Filho -

Registro de presença - Palavras da Secretária Elbe Brandão - Palavras do Deputado

Alencar da Silveira Jr. - Palavras do Deputado Hely Tarqüínio - Palavras do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva - Palavras do Deputado Sargento Rodrigues - Palavras do

Deputado Tiago Ulisses - Palavras do Deputado Célio Moreira - Palavras do

Deputado Gustavo Valadares - Palavras da Deputada Maria Tereza Lara - Palavras

do Deputado Ademir Lucas - Palavras do Deputado Antônio Genaro - Palavras do

Deputado João Leite - Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão - Palavras do

Deputado Duarte Bechir - Palavras do Deputado Carlos Mosconi - Palavras do

Deputado Gilberto Abramo - Palavras do Deputado Eros Biondini - Palavras do

Deputado Delvito Alves - Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes - Palavras do

Deputado Gustavo Corrêa - Palavras do Deputado Doutor Rinaldo Valério - Palavras

do Deputado Doutor Viana - Palavras do Deputado Wander Borges - Palavras da

Deputada Rosângela Reis - Palavras do Deputado Sebastião Costa - Palavras do

Deputado Gil Pereira.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Destina-se esta parte da reunião a
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homenagear o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa e Vice-

Governador eleito.

Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sras. e Srs. Deputados, ilustres componentes deste Parlamento, venho hoje a esta

tribuna muito menos com o desejo da despedida do que do dever indeclinável de

agradecer a oportunidade e a honra de servir a Minas e aos mineiros em quatro

mandatos populares como parlamentar. Certamente esses 16 anos de convivência e

de aprendizado cotidiano na Casa das leis se reveste na experiência mais

enriquecedora da minha existência e fonte inesgotável de ensinamentos e inspiração

para os desafios que o múnus público e a vida nos impõe. Foi com o apoio inconteste

dos meus pares, autênticos líderes de todos os recantos do Estado, e no eco dessas

vozes do Parlamento mineiro que meu nome se destacou e ganhou densidade

política como opção a compor a chapa majoritária ao governo de Minas. A

importância dessas manifestações se traduziu como extensão no determinante apoio

de expressivas agremiações partidárias e no acolhimento de nossos maiores líderes,

Senador Aécio Neves e Governador Antonio Anastasia. Assim, cabe o registro nos

anais da Casa do povo de que a minha investidura no cargo de Vice-Governador,

antes da consagração das urnas, foi alicerçada no embalo do movimento dos

membros que constituem o Poder que representa o cidadão. Pela confiança dos

meus ilustres pares, também presido a Assembleia de Minas nesta legislatura, com a

colaboração, competência e apoio dos companheiros das duas Mesas, Deputados

Doutor Viana, José Henrique, Roberto Carvalho e Weliton Prado, Tiago Ulisses e

Hely Tarqüínio, Alencar da Silveira Jr. e Sargento Rodrigues, e do 1º-Secretário,

Deputado Dinis Pinheiro. Também do Diretor-Geral Eduardo Vieira Moreira, do

Secretário-Geral do Processo Legislativo José Geraldo de Oliveira Prado, do

Procurador-Geral Luís Antônio Prazeres Lopes. Em nome dos meus companheiros de

Mesa, estendo meus mais profundos agradecimentos a todas as Deputadas e

Deputados. E em nome dos diretores citados, deixo meu registro a todos os diretores

da Casa, Gerentes, Consultores, Técnicos e funcionários. Deixo também meu mais

sincero agradecimento e profundo reconhecimento pela gestão dedicada e zelosa, na

convicção dos avanços conquistados e dos alicerces fundados para que a



____________________________________________________________________________
2090

Assembleia possa, de maneira exemplar e vanguardista, continuar a ser referência e

corresponder aos anseios da sociedade mineira como um Parlamento de excelência,

referencial para as demais casas legislativas do País, com certeza.

Em obediência à legislação eleitoral, deixo o meu mandato parlamentar para

assumir nova missão e o faço com muita satisfação, passando a Presidência ao

eminente companheiro Deputado Doutor Viana ao final do corrente mês, com a

assertiva da grandeza e da responsabilidade dos novos desafios e com a convicção

de que estarei ao lado de um verdadeiro estadista. Construiremos uma nova quadra

em Minas, hoje reconhecida pela eficiência e eficácia na gestão pública, que se

destacará por novos e significativos avanços no desenvolvimento sustentável, mas

que se notabilizará no campo dos direitos sociais pela gestão da cidadania. Neste

momento, cabe o agradecimento a todos quantos acreditaram no meu trabalho e

hipotecaram a confiança do seu sagrado voto ao longo dos mandatos. Aqui destaco

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, lideranças e eleitores dos Municípios e Regiões

que, com muita honra, represento neste Parlamento, e à equipe do meu gabinete,

para a qual estendo meus reconhecimentos pela competência e denodo. Faço isso na

pessoa da dedicada Chefe de Gabinete Denyse Rabelo Costa.

O tempo nos ensina que a vida tem razão em todos os casos e com este dogma

cumpro meu destino, alimentando sonhos que procuro transformar em novas

realidades com muita fé e obstinação. A partir de agora, forjado que sou no

Parlamento, mais consciente e comprometido com a liberdade, a democracia, a

construção coletiva e devotado à cidadania e à justiça social, continuarei, a partir de

2011, como membro cedido do santuário da democracia, que é o Parlamento a

serviço das várias Minas de Guimarães Rosa e da Minas abissal de Carlos

Drummond. É momento de novo tempo. Iniciaremos uma nova década coincidindo

com uma nova legislatura, com a presença de novos protagonistas nesta Casa. E a

vida se faz assim. Ela própria é um ciclo, e dentro dela temos os nossos períodos.

Ao agradecer, o faço citando um verso de um poema de Drummond, que diz o

seguinte: “Vamos, não chores/A infância está perdida/A mocidade está perdida/Mas a

vida não se perdeu”. Até a vista.

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz
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Presidente Alberto Pinto Coelho, queria cumprimentá-lo e dizer que, na ausência do

Líder Vanderlei Miranda e como Vice-Líder, estou com a incumbência de dirigir-lhe

estas palavras não somente em meu nome pessoal, mas também no de toda a

bancada do PMDB. Embora V. Exa. comece dizendo não se tratar de uma despedida,

vemos claramente um caráter quase de rito de passagem no seu pronunciamento.

Todos nós, parlamentares, e nós, mineiros, não sabemos se teremos novamente o

prazer de vê-lo nesta tribuna de tanta história e tradição. Queria fazer um registro. Na

minha opinião, permanece nesses longos quase 12 anos de convívio parlamentar

com V. Exa. o que mais marca a sua trajetória de homem público: uma inequívoca

vocação para o diálogo e a marcante crença de que, de forma amena e negociada, se

consegue levar os avanços necessários ao povo de Minas. Tanto no período em que

estivemos politicamente na mesma trincheira quanto nos períodos em que estivemos

politicamente em campos opostos, essa capacidade para o diálogo sempre se

manifestou de maneira bastante eloquente. Por um lado, permanece um vácuo com a

sua ausência nessa grande capacidade de diálogo, mas, por outro, fica o exemplo

deixado pela sua trajetória, que cabe a todos nós assumirmos e tentarmos levar à

frente. Fica ainda o consolo de que essa enorme capacidade de diálogo para a

construção de um futuro melhor continuará a favor dos mineiros do Executivo. Vá

com Deus e leve a nossa confiança. Um grande abraço. É uma honra ter sido o seu

colega na Assembleia.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sensibilizado, agradeço-lhe profundamente.

Guardarei comigo essas suas tão gentis palavras que acalentam a alma. Traduzindo

o que V. Exa. bem disse, em alguns momentos estivemos na mesma trincheira, mas,

em outros, não. No entanto, tenho certeza de que construímos juntos todo o tempo.

Palavras do Deputado Lafayette de Andrada

Caro Presidente Alberto Pinto Coelho, creio estar reproduzindo o sentimento de

grande parte dos Deputados, sobretudo os novatos, que adentraram esta Casa neste

mandato e tiveram o privilégio de conviver e aprender com V. Exa. presidindo o

Parlamento mineiro. A mensagem de despedida que quero que leve consigo é que,

para todos nós, V. Exa. sempre representou a síntese do Parlamento. Se há alguém

que consideramos homem probo, sensato e ponderado, com a grande vocação de
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presidir, de maneira isenta, uma Casa de discussões como esta, é V. Exa. Todos

esses atributos se apresentaram na sua face, reproduzindo para todos nós uma

grande admiração, que certamente nos trouxe uma profunda influência benfazeja de

um grande ensinamento como deve ser um parlamentar. Pode estar certo de que

será um traço marcante na nossa biografia ter convivido com V. Exa. no Parlamento

mineiro. Parabéns. Desejo que vá com Deus e tenha sucesso na nova empreitada.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Muito obrigado. Agradeço ao jovem e talentoso

parlamentar, que vem de uma das mais tradicionais linhagens da política nacional e

que, com sua juventude, sua presença acalorada, seu conhecimento do exercício da

política e dos deveres do homem público faz-se destacar neste Parlamento.

Palavras do Deputado Délio Malheiros

Deputado Alberto Pinto Coelho, creio que reproduzo aqui o sentimento da nossa

bancada, de outros colegas desta Casa e também, como servidor de carreira da

Assembleia Legislativa, dos servidores. V. Exa. foi o Presidente que, se não

conseguiu fazer tudo, fez quase tudo o que os funcionários desta Casa e o povo de

Minas Gerais esperavam. V. Exa. marcará, juntamente com o Governador Antonio

Anastasia, que é um dos homens mais brilhantes deste país e um administrador

público exemplar, a história de Minas no Poder Executivo, história que será, mais

uma vez, grafada com letras maiúsculas na administração pública. V. Exa. é exemplo

de homem sério, probo, que montará, com nosso Governador, uma belíssima dupla

de gerentes públicos abnegados, dando exemplo para todo o Brasil. Sr. Presidente,

neste meu mandato de quatro anos, tive orgulho de ser soldado de V. Exa. no Poder

Legislativo, que V. Exa., com enorme maestria, soube dirigir como ninguém. Quero

externar o sentimento de que a Assembleia se orgulhou de V. Exa.; os servidores se

orgulham de V. Exa. e esperam que essa semente plantada germine e gere frutos

para esta Casa. É o que lhe desejo.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Muito obrigado, caro Deputado Délio Malheiros.

Sua presença no Parlamento é a comprovação inequívoca do que enaltecemos no

cotidiano de nossas atividades nesta Casa: a qualidade do nosso corpo técnico.

Basta dizer que, forjado e formado nesta Casa, ganhando os mandatos pela vontade

popular, V. Exa. sabe muito bem honrar e dignificar os preceitos, a cultura, os valores
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inerentes à Assembleia. V. Exa. sabe muito bem que, quando estamos em uma

missão, procuramos nos dedicar. Mas a vida pública é um eterno caminhar; não

podemos é deixar de caminhar. Agradeço o seu estímulo, a oportunidade da

convivência. Tenho certeza de que V. Exa. continuará a brilhar prestando relevantes

serviços a Minas.

Palavras do Deputado Paulo Guedes

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente, caro companheiro, amigo e Vice-

Governador eleito, pude aprender muito nesses quatro anos em que tive a

oportunidade de conviver de perto com V. Exa. Ressalto que observei, passo a

passo, o seu jeito de fazer política, de respeitar as pessoas. V. Exa. é homem público

que sabe tratar com todos, que tem paciência para lidar com os pensamentos

divergentes. Nós, das Bancadas do PT e do PCdoB e da Oposição nesta Casa,

sempre tivemos uma relação de muito respeito com V. Exa. Tenho certeza de que

essa experiência que V. Exa. nos ensinou aqui será levada para o Executivo, a fim de

que a Assembleia de Minas tenha um diálogo maior com aquele Poder. Esperamos

que as Oposições façam aqui um trabalho de oposição construtiva no objetivo de

engrandecer o Estado, de reconhecer o que está certo e de alertar o governo, como

sempre fizemos. V. Exa. sempre nos apoiou neste Parlamento. Portanto, receba

nossa gratidão por conhecê-lo de perto. Parabéns.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço ao caro amigo Paulo Guedes, cuja

trajetória de vida e origem aprecio muito. Tenho grande apreço por aqueles que

começam na vida pública pela vereança - como é o seu caso -, tornando-se uma

grande liderança do Norte de Minas, representando tão bem aquela região no

Parlamento. Portanto, vindo de V. Exa., essas palavras são um grande estímulo.

Parabéns pelo seu trabalho e dom para a vida pública.

Palavras do Deputado Domingos Sávio

Nosso grande Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Vice-Governador

eleito, honradez, espírito democrático, capacidade para o diálogo e para a construção

do entendimento traduzem seu elevado espírito público. Tive o privilégio de aprender

um pouco de toda sua grandeza de espírito e capacidade de servir, demonstradas ao

longo de uma trajetória exemplar, da qual pude compartilhar nesta Casa por alguns
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anos. Inicialmente, como seu liderado. V. Exa., como Líder do Governador Aécio

Neves, demonstrou cada um desses atributos no dia a dia com a mesma serenidade.

V. Exa. foi, mais do que partícipe, artífice de um novo método de governo, visto que o

Parlamento mineiro teve grande contribuição nas transformações que Minas viveu, e

ainda vive, na sequência dada com muita competência pelo Prof. Anastasia, futuro

Governador ao lado de V. Exa.

Já como Líder da Maioria, tive o privilégio de tê-lo como Presidente desta Casa,

lembrando que, sem nenhum favor, o PSDB, partido do qual me orgulho de ser

membro e fundador, como detentor da maior bancada, declinou da tradição de

indicar, na composição de Mesa, a Presidência. Isso se deu pela forma generosa com

que V. Exa. faz política, permitindo que transite em todos os partidos, que, de alguma

forma, desejam tê-lo em seus quadros. Assim nos sentimos contemplados com um

verdadeiro parceiro, leal e companheiro de Minas e de todas as organizações,

quando o propósito é servir Minas Gerais.

Não temos dúvida de que é melhor dizer até breve do que despedir-nos, visto que a

missão já está definida pela vontade soberana do nosso povo e com apoio quase

unânime desta Casa. Lembro dos momentos que antecederam a festa democrática

deste ano, quando todas as correntes partidárias não tinham dúvida ou

constrangimento de destacar o nome de V. Exa., praticamente unânime entre os

mineiros, como o homem do entendimento, da boa composição, da boa articulação e

da boa política mineira. Portanto, não tenho dúvida de que a missão que agora

assume muito servirá a Minas e a este Parlamento, porque é uma interlocução com o

Executivo. Ainda que saibamos que o Prof. Anastasia é um homem que tem suas

raízes nesta Casa, a interlocução com um homem do seu quilate dará ao Parlamento

mineiro o trato que merece no governo. V. Exa. sabe que me terá como soldado leal,

cuidando dos interesses de Minas em Brasília, mas sempre à disposição para que

possamos continuar vendo nosso Estado crescer e dando exemplo ao Brasil da boa

convivência democrática, como ocorre nesta Casa entre Maioria e Minoria, buscando

o melhor para Minas. Parabéns e que Deus continue iluminando seus caminhos, e

que eu possa continuar tendo o privilégio do convívio, da amizade e, acima de tudo,

da orientação de V. Exa.
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O Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço ao ilustre companheiro Deputado

Domingos Sávio, homem vocacionado para a vida pública, com a verve de um tribuno

que se destaca e que agora, nessa nova missão, certamente vai brilhar da mesma

forma no Congresso Nacional, fazendo a defesa intransigente dos interesses de

Minas e do País. Muito obrigado.

Palavras da Deputada Gláucia Brandão

Caro amigo e colega, Presidente Alberto, é com muita emoção, gratidão e honra

que falo em nome dos colegas Deputados do PPS. Queremos agradecer-lhe e

parabenizá-lo pela forma democrática e republicana com que passou por esta Casa,

seja como Deputado, seja como Presidente. Se os colegas que me antecederam

falaram de sua capacidade de diálogo, quero exaltar sua capacidade de escuta e seu

discernimento em tomar decisões acertadas, todas elas voltadas para o bem-estar

dos mineiros e das mineiras. Em nome das mulheres mineiras e da bancada feminina

desta Casa, quero agradecer a atenção, o carinho e tudo o que V. Exa. fez por nós,

concorrendo para o nosso crescimento. Como educadora, em nome dos profissionais

da educação quero agradecer os avanços conquistados nessa área. Também como

Presidente da Comissão de Cultura, agradeço o avanço obtido com as leis de

incentivo e tudo o que se fez nesta Casa em prol do desenvolvimento cultural do

Estado. Nosso desejo é que, nessa nova etapa de sua vida, Deus lhe dê sabedoria,

saúde, força e discernimento para que, ao lado do Governador Anastasia, V. Exa.

continue contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado e a melhora da

qualidade de vida de todos os mineiros e mineiras. Que o Senhor Jesus o abençoe

nessa nova etapa de vida.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Obrigado, cara Deputada Gláucia Brandão. Sua

presença e a do meu nobre amigo Deputado Fábio Avelar me levam a ponderar que

as urnas nem sempre traduzem a justiça daquilo que representa o trabalho

parlamentar. Mas, da mesma forma que um dia as urnas podem errar, quero crer que

essas mesmas urnas saberão corrigir esses erros, porque a continuação da presença

de vocês na vida pública é muito importante para Minas Gerais, já que vocês dois são

exemplos da dedicação, da competência e do amor à causa pública; V. Exa., também

representando e destacando muito bem o gênero feminino, a presença da mulher na
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vida pública. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Carlos Pimenta

Caro Deputado Alberto, também quero participar deste momento, histórico para o

Parlamento mineiro, quando estamos não nos despedindo, mas reverenciando um

grande parlamentar, um grande Deputado. Em meu nome e em nome dos colegas do

PDT - Deputados Doutor Ronaldo, aqui presente, Tenente Lúcio, Alencar da Silveira

Jr. e Sargento Rodrigues -, quero não só agradecer, mas também dar o testemunho

de uma convivência amiga e fraterna, que certamente engrandeceu cada um de nós -

não só os Deputados do PDT, mas todos os seus 76 colegas parlamentares. V. Exa.,

Deputado Alberto, deixará neste Parlamento a imagem daquele companheiro,

daquela pessoa que soube escutar os seus colegas e os funcionários desta Casa, e

ficamos com a certeza de que, no Poder Executivo, ao lado do Governador eleito

Antonio Anastasia, V. Exa. irá dignificar o Estado de Minas Gerais. Vivemos um

momento em que há uma carência muito grande de verdadeiros líderes neste país,

mas sabemos perfeitamente que Minas sempre deu exemplo, sempre saiu à frente

dos outros Estados. Agora, com Aécio no Senado, Anastasia como Governador e V.

Exa. como Vice-Governador, certamente Minas vai mostrar sua competência e toda a

importância que tem no cenário nacional. A nossa palavra é de agradecimento e de

convivência, pois há 16 anos tive a honra de chegar a este Parlamento com V. Exa.

Hoje estamos aqui lhe desejando sorte e principalmente pedindo a Deus que o

abençoe, que continue iluminando essa grande inteligência que temos. Com certeza,

à frente do Poder Executivo, ao lado de Anastasia, V. Exa. haverá de reconhecer a

importância do Parlamento e das pessoas que colocará seu nome para disputar um

cargo público, principalmente o de Deputado Estadual. Vá com Deus, e que Ele o

abençoe sempre.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço a V. Exa. Quero enaltecer a

importância de sua presença no Parlamento mineiro, a lucidez e brilhantismo de seu

preparo, sua sensibilidade política, que é um exemplo do aguerrimento da bancada

do Norte de Minas naquilo que permeia a consciência de todos: a necessidade de

termos um Estado menos desigual, assim como a de buscar o desenvolvimento

daquela região. Sua presença dignifica e honra o Parlamento mineiro e o Norte de
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Minas. Agradeço muito a oportunidade desse profícuo convívio por 16 anos.

Certamente continuaremos convivendo, cada um no seu mister. Tenho certeza de

que outros desafios estarão à sua frente.

Palavras do Deputado Dinis Pinheiro

Deputado, colega, amigo, Presidente, Vice-Governador, do destino ninguém foge.

Este tem sido um companheiro inseparável de V. Exa., atencioso, cortês, solidário,

amigo e sorridente. Neste momento histórico da Casa dos mineiros, com a alma

genuflexa, em nome, num primeiro momento, da família Pinheiro, dos mineiros, das

mineiras e dos meus funcionários, quero reverenciá-lo com simplicidade, mas, por

outro lado, com entusiasmo, pois V. Exa. teve e tem um destino iluminado. Desejo-lhe

muito maior sorte, saúde, paz e realizações. Aqui percorreu, caminhou um notável

homem público. Com esse homem público na condição de Vice-Governador, todos

nós, mineiros e mineiras, teremos a oportunidade de assistir ao caminhar de um

verdadeiro estadista. Muita sorte, que Deus o ilumine.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Muito obrigado, meu amigo, companheiro de

inúmeras jornadas, de quatro mandatos, 1º-Secretário da Mesa. Deputado Dinis,

como todos os presentes neste Plenário, ninguém é líder por acaso. Conheço suas

origens, o orgulho que tem de suas origens, a criação que teve da sua mãe, uma

educadora destacada, o seu irmão, que agora galga o mandato de Deputado Federal,

a sua votação expressiva, que traduz a dimensão de seu trabalho como parlamentar

sempre atento às causas de sua querida cidade, dos Municípios que representa e dos

menos favorecidos.

Com certeza, seu gabinete é um dos mais frequentados pelo cidadão comum. Sei

do seu trabalho, do contato pessoal com os eleitores. Tudo isso engrandece a vida

parlamentar. A coisa mais importante para quem está na vida pública e busca um

mandato é o reconhecimento, que se expressa pela vontade manifesta de cada um

dos mineiros. Neste momento de transição, vejo seu nome se destacar como um dos

indicados para a futura Mesa, para presidir esta Casa.

Entendo que esse processo, quando permeado de naturalidade, é uma

demonstração inequívoca de que esta Casa sabe muito bem escolher, a tempo e a

hora, cada um dos companheiros para os diversos e importantes espaços, para que o
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Parlamento cumpra o seu dever.

Confesso publicamente que passarei ao Deputado Doutor Viana a Presidência da

Casa, interinamente, com muita honra, para completar o mandato. Se assim Deus

quiser, quero estar presente para, pela vontade dos seus pares, vê-lo à frente do

Parlamento mineiro. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Luiz Humberto Carneiro

Meu caro Presidente, Vice-Governador, mais do que isso, amigo, companheiro,

pessoa honrada e competente. Alberto, esses predicados têm cuidado do seu

destino. Como foi dito, se por um lado V. Exa. deixa um espaço, um vazio nesta Casa

e também exemplos, por outro lado, V. Exa. leva para seu novo destino esta Casa e

os seus companheiros. Que V. Exa. possa deixar lá o mesmo exemplo que nos deu,

representando cada um de nós no Executivo.

Desejo que Deus continue iluminando o seu caminho, porque V. Exa. é merecedor.

Deixo-lhe um grande abraço. Como dito por todos, conte conosco, na certeza de que

nos estará representando em sua nova empreitada. Um grande abraço, vá com Deus,

Alberto.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Meu amigo Deputado Luiz Humberto Carneiro, a

admiração vem de alguém que tem o dever de representar um dos maiores

Municípios de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Foram ressaltadas a minha

personalidade e a minha forma de buscar o diálogo e conciliar. Vejo em V. Exa. uma

extensão desse perfil. Um parlamentar que busca sempre, obstinadamente, encontrar

a solução pelo consenso, quando possível, e, de forma criativa, buscar soluções

importantes para Minas Gerais, para o Triângulo Mineiro. Se deixo nesta Casa

inúmeros amigos e companheiros, talvez deixe na sua pessoa mais personificada a

figura do parlamentar, como dito aqui, que é o algodão entre cristais, que procura

sempre uma construção coletiva. Que continue a ter esse sucesso e a admiração e

respeito dos seus pares.

Palavras do Deputado Elmiro Nascimento

Meu caro Presidente, meu caro Vice-Governador, meu prezado amigo Alberto Pinto

Coelho, sinto-me orgulhoso de estar aqui. Ouvi atentamente a sua fala e sei da

emoção que está sentindo neste momento tão importante não só para V. Exa., mas
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para todos nós que tivemos o privilégio de acompanhá-lo durante oito anos, não só

como Deputado, mas como líder e Presidente desta Casa. Muito nos orgulha, como

Deputados da Bancada do DEM, termos sido liderados por V. Exa., que deu

dinamismo e importância muito grande a esta Casa, pela sua competência, seriedade

e honestidade. Tanto é que teve o privilégio de ser o primeiro Deputado na história

deste Parlamento a ser convidado pelo nosso grande Governador para ocupar o

cargo de Vice-Governador. Muito nos orgulha estar aqui hoje, Alberto, acompanhando

sua fala final neste Parlamento, que V. Exa. muito honrou e dignificou. V. Exa. teve

até a felicidade de escolher um corpo diretor muito eficiente, que nos colocou como

referência em âmbito nacional.

Parabéns pela sua história e pelo seu destino. Que Deus o acompanhe e ilumine.

Estamos torcendo para que continue a fazer esse grande trabalho como Vice-

Governador, enobrecendo cada vez mais Minas Gerais e colocando-o entre os

melhores Estados para se viver neste país.

Sabemos que o Governador dará continuação ao grande trabalho de Aécio Neves.

O Prof. Anastasia continuará colocando Minas em destaque, e V. Exa., como seu

braço direito, como Vice-Governador, será peça fundamental para que possamos

erguer cada vez mais a bandeira de Minas Gerais e dar exemplo para o Brasil.

Parabéns! Que Deus o ilumine e acompanhe a sua vida. Que V. Exa., com a sua

eficiência, dinamismo e competência, enobreça a todos nós, que o aplaudimos e

reverenciamos. Que tenha dias melhores, para que o seu trabalho dignifique cada vez

mais o nosso Estado. Que Deus ilumine a sua vida e o seu futuro. Um grande abraço

e parabéns pelo cargo que, a partir de 1º de janeiro, estará ocupando por todos nós,

mineiros.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Meu caro amigo, Deputado Elmiro Nascimento,

a sua presença dignifica a vida pública de Minas Gerais. Gostaria de fazer um

registro. Não apenas eu tive oportunidade de compor uma chapa majoritária, mas

também mais dois companheiros do Parlamento mineiro, que foram convidados e

compuseram chapas majoritárias, felizmente vitoriosas. Um dos convites foi ao ilustre

companheiro Deputado Elmiro Nascimento, que compôs a chapa do Senador Aécio

Neves como 1º-Suplente. Uma das coisas gratificantes no episódio da eleição em
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Minas Gerais deste ano foi o fato de ter tido a oportunidade de conviver mais de perto

com alguns companheiros de algumas regiões do Estado. Destaco a oportunidade de

algumas vezes ter estado no Alto Paranaíba em sua companhia, desbravando

algumas cidades e levando a nossa mensagem. Pude perceber mais de perto a sua

liderança, a importância da tradição política da sua família, da sua irmã, que é

Prefeita de um importante Município, Patos de Minas, com aceitação muita alta,

resultado de um trabalho sério, profícuo e comprometido com os interesses de Minas.

Portanto, é uma honra muito grande poder dizer aos meus filhos que fui companheiro

de V. Exa. e de todos no Parlamento mineiro.

Palavras do Deputado Dilzon Melo

Meu prezado amigo Deputado Alberto Pinto Coelho, como V. Exa. sabe, sou um

dos decanos desta Casa, com os Deputados Antônio Genaro, Mauri Torres e Antônio

Júlio, que são os Deputados que tiveram mais mandatos ininterruptos. Os demais,

como a Elbe, sua colega, tiveram outros mandatos. Durante esse período, tanto em

meu mandato parlamentar quanto em minha vida pessoal, sempre coloco Deus acima

de tudo, e Ele tem sido muito bondoso comigo, tanto que me deu o descortínio, a

clarividência, a sensatez e a honra de ter empenhado o seu nome como bandeira;

assim também o fizeram outros Presidentes de partido e Deputados desta Casa - se

não me falha a memória, cerca de 60 Deputados -, e o colocamos como candidato a

Vice-Governador. Será porque Alberto é simplesmente um bom companheiro, uma

pessoa afável, compreensiva e benevolente? Não. Na vida pública, quando vamos

analisar e fazer escolhas, temos de colocar as virtudes e qualidades acima da

amizade. Tivemos a honra de apresentar uma pessoa íntegra e completa como o

nosso Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho para compor uma chapa com o

Prof. Anastasia, de igual grandeza, para representar e dar continuação ao trabalho

realizado no Estado de Minas Gerais. E logramos êxito.

Esta Casa está vivendo momentos de alegria há muitos anos, não apenas com a

parceria que fizemos com a sociedade, mas também com a imprensa, pois V. Exa.

deu exemplos de grandeza e recebeu manifestos de todo o País pelo seu

pioneirismo, manifestação de transparência, idoneidade, trabalho e produtividade. Foi

isso que ao longo do seu mandato este Parlamento apresentou.
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Isso nos gratifica como Deputados, porque, como amigo, já lhe reconhecemos uma

grandeza que só o coração sabe reconhecer. Mas penso, Presidente e agora Vice-

Governador, que, com toda a nossa amizade firmada ao longo desse tempo, da forma

como a cultivou nesta Casa, V. Exa. terá momento de muitas dificuldades. Fico

imaginando sua nova atividade como Vice-Governador. V. Exa. terá a incumbência de

superar o nosso Vice-Governador Antonio Anastasia. Essa deve ser uma das

missões mais difíceis que V. Exa. poderá enfrentar daqui para a frente. Da mesma

forma, o próprio Governador Antonio Anastasia terá a obrigação de superar a si

próprio e, quem sabe, superar o nosso ex-Governador Aécio Neves. Essa é uma

missão para Sansão, para pessoas fortes, não só de personalidade, mas de

competência, como sempre demonstrou V. Exa. Se o escolhemos, não foi por acaso,

mas porque o sabemos competente para vencer todos esses obstáculos. E a

Assembleia terá motivos de sobra para agradecer a Deus constantemente, porque

nunca esta Casa foi tão bem-representada nos governos de Minas como está sendo

agora por V. Exa., tendo-o como Vice-Governador, nosso interlocutor natural nas

dificuldades enfrentadas por nós, Deputados, que V. Exa. tão bem conhece. Se o

Deputado tem as mazelas de ser avaliado pela imprensa e por alguns mais

desprovidos, a Assembleia terá em V. Exa. a compreensão de quanto ele trabalha.

Então fico muito feliz - e não apenas como amigo, mas aqui como Presidente do

PTB, representando os Deputados Eros Biondini, Braulio Braz, Arlen Santiago,

Juninho Araújo e Delvito Alves, o Sul de Minas, onde V. Exa. também é votado - em

dizer: muito obrigado, meu Deus, por ter colocado o nosso Vice-Governador Alberto

Pinto Coelho para fazer, cada vez mais, a grandeza de Minas. Que Deus o abençoe

sempre para dar conta da sua nossa missão. Deus o abençoe!

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço ao meu dileto amigo Dilzon Melo,

sinônimo de solidariedade antes de tudo. V. Exa. bem abordou a missão, eu diria

impossível, de tentar ter a mesma dimensão do atual Governador enquanto Vice-

Governador, mas sei que tenho de me mirar nele como exemplo para buscar

desincumbir-me dessa nova missão.

Se represento um membro do Parlamento que estará a serviço do Executivo,

acredito que isso seja motivo de muito gáudio, de muito reconhecimento. Falo com
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muita satisfação da sua presença, da presença da Elbe Brandão e de outros tantos

companheiros, como o Agostinho Patrus, convidados que foram para exercer uma

missão em uma Pasta do Executivo. Vocês engrandeceram este Parlamento pela

capacidade de dar respostas, pela dedicação e pelo espírito público.

Meu caro Dilzon, quero dizer que a admiração é permanente, extrapola o tempo.

Sinto grande felicidade e quero renová-la por, ao chegar a esta Casa, ter recebido os

primeiros ensinamentos dos que já estavam aqui, dando bom exemplo para Minas

Gerais, e entre eles destaco a figura do ilustre amigo.

Palavras do Deputado Fábio Avelar

Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, inicialmente quero dizer da minha

satisfação em compartilhar a alegria de todos nós, Deputados. Lembro-me muito bem

de que, quando aqui cheguei, um dos primeiros Deputados a me dar acolhida e a me

ensinar os primeiros passos nesta Casa foi o amigo Deputado Alberto Pinto Coelho.

V. Exa. é um grande companheiro, um líder exemplar, e, entre todas as qualidades

colocadas, ressalto uma de fundamental importância, o companheirismo,

principalmente nas horas das adversidades. Esta Casa passou por momentos

difíceis, e sua pessoa teve um papel importante para reerguê-la. Todos nós seremos

eternamente gratos por esse desenvolvimento. Tenho um grande orgulho de minha

participação no grupo de Deputados que o apoiaram como Vice-Governador, por

entender que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais queria o peso de uma

representação política no Executivo. Graças a Deus, fomos vitoriosos. Isso

demonstrou que a nossa Casa é sólida e tem lideranças expressivas. Por isso, Sr.

Presidente, queria, em meu nome e também no do meu amigo Deputado Fahim, que

foi colhido por forte emoção, oferecer-lhe o nosso abraço.

Desejo-lhe todo o sucesso. Não tenho dúvida alguma de que, juntamente com o

Prof. Anastasia, fará um governo exemplar, um governo no mínimo igual ao que

termina, do nosso querido Governador Aécio e do Prof. Anastasia.

Infelizmente não estarei aqui na próxima legislatura, porque assim quis o destino.

Diria mais, por um equívoco da cúpula do meu partido, não estarei presente, apesar

dos meus quase 53 mil votos, votação suficiente para me eleger em qualquer partido

ou coligação, mas não sou pessoa de reclamar e aceito os desígnios reservados para
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este Deputado.

Termino, mais uma vez, agradecendo tudo que V. Exa. fez por esta Assembleia e

ainda dizendo, independentemente do lugar em que eu estiver, que poderá contar

com o amigo, com o companheiro. Com certeza estaremos juntos, torcendo para o

sucesso do governo Anastasia e Alberto Pinto Coelho. Felicidades e sucesso! Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço ao meu companheiro e amigo Fábio

Avelar. Quem herda não furta. Fábio é filho de Lindouro Avelar, liderança ilustre do

Município de Lagoa Santa, onde foi Prefeito por cinco vezes. E só pode avaliar o que

representa a família Avelar, o Dr. Lindouro Avelar, quem tem a oportunidade e a

ventura de conviver com Lagoa Santa, representar Lagoa Santa nesta Casa, essa

oportunidade que nós temos. O jeito de casa diz tudo, Fábio, pois V. Exa. é a

continuidade do grande homem público e exemplo que foi seu pai. Nesta Casa, V.

Exa. só acrescentou, com todo esse conceito vindo dele, perpassando por V. Exa.,

com o Prefeito Rogério Avelar, que tão bem conduz os destinos de Lagoa Santa.

Portanto tenho a certeza e a convicção, como V. Exa. disse, de que, se as urnas

não fizeram justiça, o destino sempre lhe reservará missões importantes a favor dos

interesses de Minas e dos mineiros. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Agostinho Patrus Filho

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiz questão de trazer minhas palavras e falar sobre

a alegria deste momento. Se é um momento de despedida, ele é também de

satisfação, pois serão mais de 20 Deputados iniciando seu mandato e seu trabalho

nesta Casa. Tivemos muita satisfação, durante quatro anos, com a condução dos

trabalhos por uma pessoa como o Deputado Alberto Pinto Coelho.

Iniciamos a nossa caminhada certamente honrados e orgulhosos de termos um

Presidente com uma trajetória única nesta Casa.

Nos seus quatro mandatos, foi líder não só de um governo, mas de dois governos e

de dois Governadores diferentes. Foi Presidente desta Casa; Presidente do seu

partido no Estado de Minas Gerais; Presidente do Colégio de Líderes de Presidentes

das Assembleias de todo o Brasil, o que demonstra também a liderança que todos

daqui conhecemos e vivenciamos no dia a dia. Para nós, Sr. Presidente, é uma
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alegria ver que a Assembleia de Minas tem um homem que sintetiza a nossa Casa,

como V. Exa, que ocupou diversos cargos nesta Casa e, ao ocupá-los, conquistou

amigos, fez o bem e engrandeceu os Deputados deste Parlamento. Portanto é para

nós uma alegria saber que o nosso Presidente, que a síntese da maior qualidade

deste Parlamento mineiro, parte agora para um novo desafio. Tenho a certeza de que

essa escola de homens públicos, essa escola mineira por onde passaram tantos e

tantos líderes mineiros, sem dúvida alguma, leva e oferece a Minas Gerais, como seu

novo Vice-Governador, um político que sintetiza as melhores qualidades desta Casa.

Portanto, Deputado Alberto Pinto Coelho, nós, Deputados desta Assembleia, estamos

felizes hoje porque sabemos que estamos cedendo ao governo de Minas o melhor

que produzimos aqui nos últimos anos. Muito obrigado por sua liderança, pelos seus

ensinamentos e pela forma correta e digna com que dirigiu o Parlamento mineiro.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço as palavras de V. Exa., caro Deputado

Agostinho Patrus Filho. Feliz foi V. Exa., que teve a oportunidade de ser apadrinhado

pelo padrinho, ou seja, de ser encaminhado para a vida pública pelo seu pai, que tão

brilhantemente representou o Parlamento mineiro e presidiu esta Casa. O que posso

dizer é que aonde chego, fora dos redutos de Minas Gerais, na representação do

Parlamento, na convivência com outros Estados, a presença marcante do seu pai é

sempre uma referência para todos. Assim foi no Colegiado dos Presidentes, com

aqueles que tiveram a ventura de com ele construir o nome do Parlamento pelo Brasil

afora. Portanto quero dizer a V. Exa. que a minha admiração vem de geração para

geração. V. Exa. dá continuidade à obra de seu pai com a mesma grandeza, com o

mesmo descortino e a mesma dedicação.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, anuncia a presença em

Plenário do Deputado eleito Bonifácio Mourão e da Deputada Elbe Brandão,

Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, Deputada eleita por quatro vezes.

Palavras da Secretária Elbe Brandão

Agradeço a gentileza, Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana. Eu não poderia me

ausentar desta homenagem, Deputado Alberto Pinto Coelho, ao ser informada pelo
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Deputado Gil Pereira de que, no dia de hoje, 14 de dezembro, V. Exa. estaria

deixando, nos anais da Casa, sua passagem, sua despedida por estar aqui. Isso

porque, para aqueles que já estão na vida pública há 16 anos, como eu - iniciamos

juntos nesta Casa -, é preciso deixar registrado que V. Exa. representa um símbolo,

porque a Casa, desde a época em que nela entrei, já lutava por um Vice-Governador

que saísse do Parlamento. Outros também lutaram, e houve um tempo em que as

pessoas se organizaram, mas eu tive a alegria de estar no meio dos 60 Deputados no

dia em que externamos para a sociedade que apontaríamos V. Exa. como aquele que

representaria o Parlamento no Executivo do Estado de Minas Gerais. E o êxito não é

só seu.

Diria que, na verdade, hoje seu coração não pertence mais ao Alberto, mas a uma

legião de pessoas, de compromissos. Um resultado do que dizia Galeano sobre o que

era utopia: quando V. Exa. anda para frente dois passos, ela volta dois passos para

trás. V. Exa. caminha dez, ela volta dez. Se alguém me pergunta para que serve a

utopia, respondo que é para nos fazer caminhar.

Deputado Alberto Pinto Coelho, parabéns pela caminhada destes 16 anos. Receba

também meus parabéns pela sua caminhada anterior a estes 16 anos e muito mais

ainda por essa caminhada que terá pela frente. Ninguém chega a esta Casa sem lutar

e sem vontade de servir. Afinal, trata-se de uma caminhada que não só prestigia o

Parlamento mineiro, mas também traduz a essência do que é o Parlamento.

Quando juntos estivemos na medalha a Teófilo Otôni, na volta, tive um aprendizado

sobre uma passagem da vida dele: no momento em que Teófilo Otôni foi preso e

levado por um soldado até Duque de Caxias, na batalha de Santa Luzia, ao chegar a

sua frente, Duque de Caxias disse-lhe: “Tire as algemas desse homem, porque não

há algemas dignas dele”. Saiba, Deputado Alberto Pinto Coelho, que não haverá

jamais uma algema digna daquilo que V. Exa. levar para o Executivo para

representar, que é o bolso do exercício da democracia desta Casa. Aqui é o lugar

onde aprendemos a tolerância; onde aprendemos a respeitar a diversidade; onde, em

alguns momentos, as pessoas silenciam, mas as causas jamais silenciam na boca de

cada um de nós. Meu caro amigo, aproveito este momento também para me despedir

do Parlamento mineiro, numa trajetória de 16 anos, sendo 8 anos aqui e 8 anos
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consecutivos no Executivo, e sei que, como V. Exa., o que levamos dessa

experiência são os amigos, o respeito, a amizade. Depois de muito pensar, Alberto,

acredito que só temos condições de deixar duas coisas: a lealdade aos nossos

companheiros, a todos os servidores desta Casa e a todos os que fazem da vida

pública o exercício de vida e, ao exercer essa gratidão, não há como não sermos

leais. Saio do exercício do mandato, mas quem passa por aqui e absorve o

conhecimento jamais terá coragem de sair da vida pública.

Há 16 anos, quando, pela primeira vez, estive no lugar que V. Exa. está, o meu

primeiro pronunciamento foi para falar de meu pai, que havia falecido naquela

semana. Portanto, estas serão as minhas últimas palavras neste Parlamento e serão

dirigidas a ele, que me pediu que não abandonasse nem o povo nem os seus sonhos.

Acredito ter cumprido a minha missão. Ele deixou gravado em seu túmulo que “o

homem que sonha não morre jamais”. Acredito que V. Exa. hoje é um ser humano

eternizado pela capacidade de sonhar, de realizar e de compartilhar sonhos com seus

colegas, com a sociedade mineira e com aqueles que mais precisam.

Muito obrigada. Agradeço o Sr. Presidente pela tolerância.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Minha cara Elbe Brandão, tomado de emoção,

agradeço a deferência de escolher este momento para fazer uma breve despedida da

sua passagem pelo parlamento. Entramos juntos e estamos saindo no mesmo

momento. Assim quis o destino. Mas, como V. Exa. relatou alguns episódios, quero

aqui reavivar o primeiro momento da nossa presença no Plenário: chegou a esta

Casa no primeiro dia do mandato na condição de suplente e, sentada ao lado do

Deputado Geraldo Santana e próxima a mim, em um momento de votação de

interesse do governo pela aprovação, a Elbe levanta e se manifesta contra o

interesse do governo, ao qual ela pertencia, por cuja vitória eleitoral ela lutou e pelas

mesmas razões pelas quais ela pertencia ao parlamento.

O experiente parlamentar Geraldo Santana fez uma advertência: Elbe, suplente não

vota contra o governo. Então, V. Exa. lhe respondeu: nem que eu vá embora amanhã,

tenho compromisso com as minhas convicções, com aquilo que penso e entendo ser

o melhor para o meu Estado. Certamente, não foi em vão a referência que fez a seu

pai, porque, naquele momento, V. Exa. retratou os ensinamentos perenes que
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recebeu. Continue assim, com essa mesma convicção e com esses mesmos

princípios.

Palavras do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Estava pensando no que dizer ao Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho,

recém-eleito Vice-Governador, candidato que nasceu nesta Casa. O Deputado

Gustavo brincou comigo, dizendo que a homenagem estava muito bacana e que não

era para eu catimbá-la.

Tudo o que foi falado até agora, Alberto, será repetido depois. Falaram do

companheiro, do amigo, do irmão, do confidente. Esses 16 anos que temos de

convívio fizeram-me lembrar algumas passagens. Um belo dia, há 15 anos, numa

visita à Assembleia Legislativa de Goiânia, em Goiás, quando entramos no Plenário,

apontei para o Deputado Alberto Pinto Coelho o nome de um sósia seu, e ele me

disse que não se tratava de um sósia, mas de seu pai, que no passado havia sido

Deputado naquela Casa. Tivemos oportunidade de sentar naquele plenário e

conversar, e todo aquele tempo passou pela sua cabeça. Conversamos com alguns

colegas Deputados e falamos da grandeza que foi o homem Alberto Pinto Coelho. E

hoje, com o mesmo sentimento dos Deputados goianos, podemos dizer que o Alberto

Pinto Coelho do passado é o Alberto Pinto Coelho de hoje, que soube cativar amigos

não só aqui mas também em todo o Brasil.

Deus me deu a satisfação e a oportunidade de poder viajar e conviver com o

Alberto em outros parlamentos. Pude ver como o Alberto é fora desta Assembleia à

cuja Presidência chegou. Organizou o colegiado de Presidentes e, com o seu jeito,

conseguiu tirar todo tipo de briga política ou de politicagem de dentro do colegiado,

juntamente à Unale. O Alberto conseguiu conquistar isso. O meu amigo Alberto Pinto

Coelho, Deputado de Minas Gerais, é considerado um grande homem por este Brasil

afora. O Alberto foi companheiro, amigo e confidente; soube e sabe um pouco de

cada um de nós, dos nossos problemas e das nossas alegrias, porque soube ouvir

todos nós nesses últimos oito anos.

Todos estão dizendo que o Deputado Alberto Pinto Coelho vai deixar a Assembleia,

e eu digo que não, porque sei que ele estará aqui ainda mais presente. O Alberto

será o nosso interlocutor. Todos os 77 Deputados e os demais companheiros com
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quem já conviveu sabem que podemos continuar convivendo e contando com V. Exa.

Não estaremos longe, companheiro Alberto, mas, sim, mais próximos do que nunca.

Tenha certeza disso.

Eu não poderia deixar de lembrar da TV Assembleia que criamos, para mostrar,

acima de tudo, um companheirismo do Deputado Gil Pereira, com V. Exa. O Gil está

ali engasgado e não chegará aqui para falar. Mas ele sabe. Mas fica essa dúvida

toda. Como faremos nos próximos 30 dias com o Gil e Viana e depois Gil e Dinis?

Mas eu tenho certeza de que ele sempre será Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador.

Deus te proteja. Nós gostamos muito de V. Exa., que tem um pedaço de cada um de

nós. Obrigado por essa amizade, Alberto.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Meu caro Alencar, a gente aprende a conhecer

cada um dos companheiros, o seu valor, a sua maneira de ser. Com essa

descontração - até assustei porque V. Exa. falou sério - com uma certa jocosidade,

mas com uma aguçada percepção da realidade, consegue levar a sua vida pública,

construindo-a com a apresentação de propostas de alcance, que representam bem as

suas comunidades. É difícil disputar voto com V. Exa. Que o diga eu e o Mourão, no

Serro.

Como eu disse na minha oração, a passagem por esta Casa é um aprendizado

cotidiano. Nada pode ser mais rico do que a vivência no parlamento. Eu saio daqui,

mas o parlamento é uma coisa atávica em mim, pelo que representa não só no

presente momento mas no curso da minha vida. Da mesma maneira, vocês são

presenças permanentes. Muito obrigado pelo companheirismo, pela amizade e

admiração, que eu quero externar a cada um de vocês e ao meu dileto amigo

Alencarzinho da Silveira. Concedo aparte ao Deputado Hely Tarqüínio.

Palavras do Deputado Hely Tarqüínio

Meu caro Presidente Alberto Pinto Coelho, eu acho que este é um momento de

fortuna para todos nós, de muita riqueza - e riqueza afetiva também. Ao apagar das

luzes desta legislatura, V. Exa. se translada para o Executivo, mas deixa aqui o

consolo de uma história brilhante de legislador, de Deputado, de ser humano que

sabe, sobretudo, ouvir e que tem, como disse o Deputado Sávio Souza Cruz, o

condão do diálogo. Diálogo que é o encontro entre os mundos das pessoas que cada



____________________________________________________________________________
2109

companheiro nosso leva a V. Exa. naquele espaço da sua Presidência, que é um

espaço de todos nós; e nem sempre foi assim. Eu também sou um dos decanos aqui,

em que pese o hiato de quatro anos em que fiquei na Secretaria da Saúde. Lá V. Exa.

nos deu o exemplo.

O homem passa e deixa a sua história na instituição, mas fica sobretudo a

construção de atitudes baseadas no seu exemplo. O seu exemplo é de conciliador e

entendedor das dificuldades. V. Exa. realmente encarna aquela pessoa que estima os

obstáculos para buscar o melhor diálogo, a identidade das pessoas, uma diversidade

tão ampla do parlamento, sem discriminação nenhuma de qualquer um de nós.

Por esse motivo, sob a égide do seu comando, todos nós, mas principalmente eu,

por ser seu companheiro de Mesa, tive o privilégio de ficar dois anos próximo de V.

Exa. e pude absorver todas essas qualidades, sobretudo de inteligência, de conhecer

as pessoas e medir, talvez por um instinto invisível que tenha de identificar aquilo que

a pessoa deseja. Nesse espírito de identidade, V. Exa. construiu não só com cada um

de nós, mas com os servidores da Casa também, esse parlamento mais forte.

Esteja tranquilo porque V. Exa. cumpriu sua missão de parlamentar, de Presidente

timoneiro, levando a Assembleia mais longe, extrapolando o mapa de Minas Gerais.

V. Exa. fez sombra em muitos Estados com sua maneira de conduzir um colegiado, a

Assembleia de Minas Gerais, as Presidências das Assembleias Legislativas. V. Exa.

também deu exemplo ao interiorizar cada vez mais a Assembleia Legislativa, por

meio de uma característica sua, que é o diálogo, levando, estimulando e

implementando cada vez mais as audiências públicas nos diversos rincões de Minas

Gerais, trazendo o povo para dentro da Assembleia.

E agora, com esse projeto de um verdadeiro desenvolvimento do Parlamento

mineiro para até 2020, temos certeza de que V. Exa. ficará na lembrança desta Casa.

Seu espírito que conciliou todas as variáveis para dentro do Executivo será lembrado

- e V. Exa. muito bem sabe que o Executivo ainda é muito forte no sistema

presidencialista. Temos certeza de que V. Exa. conseguirá mesclar o Legislativo no

Executivo. Então, por tudo isso e outros fatores e qualidades já expostos pelos meus

colegas, gostaríamos de lhe desejar muitas felicidades lá.

Aqui o homenageamos pela história escrita no Parlamento de Minas por V. Exa.,
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que ficará gravada indelevelmente na história dos parlamentos. Por isso, como seu

companheiro de Mesa e seu seguidor, quero abraçá-lo e dizer-lhe que assumo seu

espírito de tolerância, que sempre extrapola. Lembro-me de quando aqui rasgamos a

Constituição mineira, V. Exa. pertencia à Situação e foi Líder do Governo de Itamar

Franco, mas nem por isso as amizades foram abaladas. Continuamos sempre

companheiros. Agora tive o privilégio de militar com V. Exa. na Mesa, sempre

trazendo as novidades necessárias, aberto aos companheiros e compreendendo

todas as razões de Estado e do Poder. Por isso, Alberto, quero abraçá-lo

afetivamente e desejar-lhe que cumpra seu grande destino no Executivo e, quem

sabe, após quatro anos, sendo o Governador de Minas Gerais. Que Deus abençoe

sua vida. Sou muito grato pela sua companhia.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Obrigado, caro Deputado Hely Tarqüínio. Não é

por acaso que, na sua juventude, definiu-se por uma profissão que representa o

sacerdócio. V. Exa. fez e faz também da política um verdadeiro sacerdócio. Cada um

de nós constrói seu caminho e trilha para ser exitoso. V. Exa. é um exemplo daqueles

que chegam a esta Casa pelo convencimento e admiração de cada um dos seus mais

de 80 mil eleitores. Sua presença dignifica esta Casa porque, no cotidiano de nossas

atividades, somos muito atropelados pelas demandas, mas V. Exa. sempre tem o

olhar pela janela, buscando uma reflexão, um aprofundamento, uma análise mais

circunstanciada das questões expostas. Certamente seu exemplo contribui de forma

grandiosa para o aprimoramento desta Casa e para o aprofundamento e a qualidade

das leis. Sua presença dignifica Patos de Minas, o Alto Paranaíba, mas, antes de

tudo, o Parlamento mineiro. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Caríssimo Presidente, Vice-Governador e dileto amigo Deputado Alberto Pinto

Coelho. Do alto dessa tribuna, ouço agora V. Exa. com a voz embargada, o coração

apertado e os olhos embaçados.

Neste momento dos mais bonitos e solenes que o Parlamento vive na tarde de hoje,

V. Exa. é um vencedor. Buscando o apóstolo Paulo, digo que é preciso combater o

bom combate. Há 16 anos V. Exa. veio para esta Casa já na função de Líder do

Governo. Por meio da sua ética e vida exemplar, conseguiu fazer deste Parlamento
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um celeiro das grandes obras não públicas, mas sim das que o seu coração sempre

construiu para os colegas parlamentares.

Quando vim para cá, caríssimo Presidente Alberto Pinto Coelho, vi V. Exa. como

meu porto seguro em razão da sua amizade e de seu espírito amigo, conselheiro e

fraterno. Sempre busquei os seus bons conselhos como um querido amigo. Neste

momento tão solene, bonito e caro para todos nós, estamos batendo palmas à

trajetória magnífica de um homem público extraordinário que veio para esta Casa há

16 anos. Foi extraordinária a sua participação neste Parlamento. Na verdade,

conduziu-o com sabedoria, denodo, respeito e ética invejável durante quatro anos.

Quão bonito é o comportamento de cada Deputado de vir até aqui para prestar-lhe

esta homenagem - aliás, os mineiros já a prestaram a V. Exa. e estarão sempre ao

seu lado na sua nova e extraordinária missão de governar ao lado do nosso Prof.

Anastasia.

Caríssimo Presidente Alberto Pinto Coelho, nosso Vice-Governador, tenho certeza

de tudo que plantou para que esta Casa se tornasse a mais especial do Parlamento

do Brasil e de tudo que fez pelos seus companheiros, pelos servidores e por todos os

que conseguiram buscar sua sabedoria e seu comportamento extraordinário.

Todos queríamos este momento. Hoje, ao descer desta tribuna, V. Exa. sairá com o

coração feliz e alegre por ter construído - não num toque de mágica - a trajetória da

sua vida, dos seus filhos e de todos os que o rodeiam como um exemplo de homem

público. Falo em nome da minha família - Dalvinha, Lucas e Felipe -, que o estima

tanto e o tem como um fraternal e querido amigo; do nosso Sul de Minas, que nutre

por V. Exa. profunda gratidão. Em nome do Deputado Bonifácio Mourão, que nos

solicitou que trouxesse a sua palavra, assim como do Deputado Fahim Sawan,

externo-lhe o sentimento de grande agradecimento por esse convívio extraordinário.

Caríssimo Presidente, queremos que, logo mais, na nossa cantata de 300 vozes, V.

Exa. mergulhe e ouça esse extraordinário coral que também lhe presta uma

homenagem em nome dos mineiros, desejando-lhe um Feliz Natal e que a sua vida,

como homem público e chefe de família, seja sempre vitoriosa. Hoje V. Exa. se

despede desta tribuna. Fique com Deus e seja muito feliz.

Querido Presidente, quero que V. Exa. volte a esta Casa para receber o título de
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Cidadão Honorário de Minas Gerais, proposição de que tenho a honra de ser autor,

com apoio de todos os parlamentares. É um gesto de gratidão por tudo que V. Exa.

fez por Minas, e com certeza ainda fará muito nos próximos anos. Um abraço a V.

Exa., à sua querida família e aos seus amigos. Nós, parlamentares, desejamos-lhe

toda a sorte do mundo. Muito obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, caro amigo e

companheiro, existem certas incompreensões legítimas na vida pública quando

somos de grupos distintos e disputamos votos na mesma região. As lideranças locais

costumam não entender quando fazemos uso da palavra e enaltecemos um

companheiro de Parlamento. A admiração no Parlamento extrapola e não pode ser

contida. A vida e a disputa eleitoral nos Municípios são sagradas. Sabemos que

temos deveres com nossos grupos políticos, mas isso não diminui em nada nossa

admiração. Sou muito bem votado na sua região, o Sul de Minas. Disputamos votos

em todos os Municípios em que sou votado, mas sempre inicio meu pronunciamento

na região dizendo que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva é a pérola que o Sul de Minas

enviou para a Assembleia, dada minha admiração ao seu trabalho e à sua conduta.

Se há algo que particularmente me deixou muito feliz, foi vê-lo com votação

esplendorosa na cidade em que fomos votados nesta última eleição. Sinto-me

inteiramente representado pela sua nobre figura de parlamentar. Meu apreço e minha

admiração permanente a V. Exa. e à sua família.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado.

Palavras do Deputado Sargento Rodrigues

Ilustre Presidente, eu também não poderia deixar de proferir algumas palavras para

reconhecer seu trabalho e sua trajetória. Na data de hoje completo 12 anos de

diplomação - fui diplomado em 14/12/98. Nesses 12 anos tivemos oportunidade de

conviver, de debater projetos, de discutir, como disse muito bem o Deputado Sávio

Souza Cruz. Houve também alguns momentos em que estivemos em lados opostos,

com divergências do ponto de vista político, às vezes até da administração da nossa

própria Casa. Entretanto, sempre soubemos retirar desses momentos a melhor

compreensão, o melhor entendimento. Tenho certeza de que tanto eu como V. Exa.

aprendemos um pouco mais nessa caminhada.
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Não poderia deixar de registrar aqui que alguns momentos nesta Casa foram

decisivos para que V. Exa. alcançasse esse patamar de liderança. Alguns deles não

precisam ser ditos. V. Exa. é paciente e tem capacidade de ouvir. Talvez nenhum

outro Governador que ocupe o cargo que V. Exa. ocupará como Vice-Governador

tenha essa mesma capacidade, pela experiência que V. Exa. está levando deste

Parlamento. Aqui V. Exa. precisa ouvir 76 Deputados em situações diferentes, com

problemas e encaminhamentos diferentes. V. Exa. realmente tem capacidade

gigantesca de buscar entendimento e convergências.

V. Exa., além de ser Presidente, conseguiu buscar entendimentos com o Executivo

na qualidade de Presidente do Poder, avançando passo a passo.

Durante a minha campanha, quando ia pedir votos aos meus companheiros das

Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros, aos Agentes Penitenciários e aos

servidores do Judiciário, dizia que apoiava uma chapa cuja cabeça era ocupada por

um administrador por excelência, uma pessoa competente e extremamente confiável

a quem poderíamos entregar o destino do nosso Estado, o Prof. Anastasia; e, por

outro lado, o candidato a Vice-Governador era uma pessoa capaz, competente e

forjada dentro do Parlamento, capaz de ser um grande portal, assim como uma porta

mais alargada que os Deputados desta Casa teriam no próximo pleito.

Nas palavras de vários colegas, constatou-se o reconhecimento e o apreço que

todos têm por V. Exa. Quero que fique registrado nos anais desta Casa também o

reconhecimento deste Deputado de origem humilde e que aprendeu muito com V.

Exa., assim como tem aprendido com vários colegas Deputados. As ações que V.

Exa. empreendeu na qualidade de Presidente e a capacidade de enfrentar problemas

foram determinantes para consolidar sua liderança. Qualquer um que tente exercer

papel de liderança é sempre testado pelos que esperam ver um caminho mais seguro

e uma luz. V. Exa. conseguiu fazer isso com propriedade, sabedoria e inteligência.

Encerro minhas palavras falando da satisfação de tê-lo como Presidente desta

Casa duas vezes e agora como Vice-Governador. Talvez V. Exa. se sinta só naquela

sala grande da vice-governadoria, pois não haverá mais Deputados visitando-o com

tanta frequência, mas saiba que construiu um caminho de amizade e companheirismo

e que estaremos aqui torcendo para que exerça mais um mandato com a grandeza
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de sempre. Parabéns. A sua eleição representa o amadurecimento e o

engrandecimento do Parlamento mineiro. Que Deus o ilumine e lhe dê muita paz e luz

na nova caminhada.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Companheiro Sargento Rodrigues, ao longo

desses dois anos aprendi a ter uma admiração crescente por sua pessoa, sua

capacidade de luta e seu aguerrimento, mas também pelo conhecimento e pela

formação acadêmica que buscou para, com profundidade e brilhantismo, defender

suas causas e trincheiras, o que faz de maneira exemplar. Portanto, fica minha

admiração permanente, com a certeza de que, se V. Exa. veio de uma corporação

militar, após 12 anos é um homem público e parlamentar, sem perder suas origens e

suas convicções. Continue a sua bela trajetória.

Palavras do Deputado Tiago Ulisses

Prezado amigo e mestre Deputado Alberto Pinto Coelho. Cumprimento também os

servidores do seu gabinete que ouvem este pronunciamento. Trago um abraço de

três amigos de coração. Primeiramente, do nosso Líder, Deputado Inácio Franco, que

se desculpa pela sua ausência e me pediu que fizéssemos suas as nossas palavras.

O segundo, do seu amigo e parceiro de vários anos, o professor e Prefeito Antônio

Genésio, que, acompanhando nossos trabalhos pela TV Assembleia, também nos fez

porta-voz de felicitações por sua trajetória, como seu companheiro político, na

importante e histórica cidade de Itapecerica, berço do meu Centro-Oeste mineiro, que

tantos votos lhe deu e onde, com muita honra, ele agora tem a enorme

responsabilidade de dar prosseguimento ao seu trabalho. Por fim, da sua amiga e

mentora de toda a nossa amizade, Deputada Maria Olívia, que tanto lutou para que V.

Exa. fosse Presidente enquanto estava nesta Casa. Mas quis o destino que o filho

dela, tão logo adentrasse no Parlamento, não só votasse em V. Exa., mas tivesse

também a honra e a eterna alegria de conviver com V. Exa. na administração desta

Casa do povo mineiro, na companhia de tão honrados colegas nesta gloriosa missão.

Quero lembrar aos colegas que, salvo engano, há 45 anos um colega não sai daqui

diretamente para a Vice-Governadoria. Com o 45 de Anastasia, há 45 anos Pio

Canedo saía daqui para ser o candidato a Vice-Governador de Israel Pinheiro. Agora,

V. Exa. quebrou esse tabu, com o número 45. Quis o destino também que fosse essa
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enorme coincidência que o trouxesse ao topo de uma carreira, em que certamente vai

subir ainda mais. Como disse o Bispo Gilberto, que ainda vai pronunciar-se, esse é o

início de um processo; certamente ainda vai galgar mais postos na política mineira e

na política nacional.

Convivendo com V. Exa., não só como Presidente, mas principalmente como

pessoa, durante todos esses anos, aprendi a respeitá-lo no seio de sua família e no

convívio com seus funcionários. Sua educação, sabedoria, coerência e palavra

empenhada fazem-nos devedores de seus ensinamentos. Na condição de democrata,

como V. Exa., digo que há mais uma coincidência. O berço da democracia é a Grécia;

meu nome, Tiago Ulisses, vem da Grécia. Agora, em meu primeiro mandato, em meu

nome e em nome dos Deputados Gustavo Valadares, Gustavo Corrêa, Agostinho

Patrus e vários jovens nesta Casa, digo que, depois de sua passagem pelo

Parlamento, vão existir duas escolas da democracia: a escola de Atenas e a escola

de Alberto Pinto Coelho. Queira Deus que seus discípulos consigam manter os seus

ensinamentos como o fazem seus filhos na vida privada. No mais, sinto-me devedor

de seus ensinamentos, terminando com uma frase do saudoso Governador Aureliano

Chaves: Presidente Alberto Pinto Coelho, minha permanente estima. Muito obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Obrigado, Tiago. É bom ver brilhar no

Parlamento o filho de Maria Olívia, de quem tive a ventura de ser companheiro de

Parlamento. É bom vê-lo dar sequência à trajetória de seu pai e de sua mãe.

Agradeço de coração aos que V. Exa. representou: a grande liderança de Antônio

Genésio, meu fraterno amigo, e de Inácio Franco, Líder da bancada.

Penso que V. Exa., mais do que ninguém, encarna a nova geração que chega ao

Parlamento mineiro. É uma geração que já chega qualificada, pronta e acabada, para

dar continuação ao trabalho e, mais do que isso, para enaltecer cada vez mais a

importância do Parlamento mineiro e o protagonismo desta Casa, nem sempre

percebido no cotidiano das atividades. Quero dizer que vou muito feliz, na certeza e

na convicção de que as gerações que já se fazem presentes vão ampliar muito esse

trabalho que modestamente construímos aqui ao longo de 16 anos. Fica a minha

admiração por essa nova safra de homens públicos de Minas Gerais, que ainda fará a

história deste Estado.
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O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Com a palavra, o Deputado

Célio Moreira.

Palavras do Deputado Célio Moreira

Presidente, amigo, Vice-Governador eleito, Deputado Alberto Pinto Coelho, na

verdade venho aqui agradecer sua amizade e seus ensinamentos. Realmente, na

pessoa de V. Exa., aprendi muito sobre o Legislativo. Tantas vezes, como Líder de

governo e Presidente desta Casa, V. Exa teve a oportunidade de me ensinar. Às

vezes, até mesmo no seu silêncio, ensinou-me como agir, como trabalhar.

Sinceramente aprendi muito. Presidente, como diz o ditado: “Temos muitos colegas e

poucos amigos”. V. Exa. sabe que o tenho como amigo.

A sua palavra empenhada, o jeito conciliador, articulador, a pessoa dinâmica e a

figura de grande executivo fizeram com que a convivência com V. Exa. me

capacitasse a retornar ao Legislativo. Ajudou a resolver até mesmo minhas dúvidas

de trabalho, de Comissões e de Plenário, quando tive oportunidade de me sentar com

V. Exa., para me aconselhar, dizendo: “Célio, acho que não é desse jeito. Acho que é

assim”. Realmente mirei e acolhi seus ensinamentos. Com certeza, isso me ajudou

bastante em meu trabalho.

Tive oportunidade de acompanhá-lo em alguns Estados do Brasil, quando foi eleito

Presidente do Colegiado dos Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil.

Percebia nos Presidentes das Assembleias de outros Estados e nos Deputados

presentes a segurança que sentiam sob sua liderança, quando discutia as propostas

que seriam encaminhadas ao Congresso Nacional. Portanto, V. Exa. me ensinou

bastante. Tenho a certeza de que, ao lado de uma das grandes inteligências do

Brasil, nosso Governador e Prof. Anastasia, V. Exa. ajudará bastante o nosso Estado.

Presidente, de forma alguma, quero constrangê-lo nem ao nosso Governador, mas

acredito que, a partir de 1º de janeiro, V. Exa. começa, não apenas para Minas

Gerais, mas para o Brasil, a mostrar que será ao lado de Anastasia um grande

executivo, administrador e articulador, homem de palavra, de conduta ilibada. Com

toda a certeza quero profetizar que - e não sou adivinho - V. Exa. será Governador do

Estado de Minas Gerais em muito pouco tempo. Já que o Governador Anastasia não

disputará a reeleição, a estrela que Minas tem a oferecer ao Estado é, sem dúvida, V.
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Exa.

Muito obrigado, Deputado Alberto Pinto Coelho, pela amizade, pelos conselhos e

pela paciência. Às vezes, quando chegava à sua sala, havia 10, 15 Deputados

esperando para discutir, pedir ajuda, providências, e V. Exa. sempre teve a paciência

para escutar um a um e cobrar de quem quer que fosse a solução para a dificuldade

que havia. Até o momento, sinto que tenho um Presidente preocupado com todos os

Deputados desta Casa, seja da Oposição, seja da Situação. V. Exa. realmente foi um

excelente Presidente da Assembleia Legislativa. Como disse, por sua conduta,

sabedoria e inteligência, foi eleito pelo Colegiado de Presidentes das Assembleias

Legislativas do Brasil e levou sua contribuição. Agora, levará essa experiência e

sabedoria ao Executivo. Tenho a certeza de que o Governador Anastasia e V. Exa.

farão muito por Minas Gerais, que sairá na frente levando políticas públicas,

cidadania, honestidade, educação, segurança e preservação de meio ambiente para

Minas. Certamente o Estado de Minas será um espelho para os outros Estados do

Brasil. Que Deus lhe dê muita sabedoria, paciência e muita saúde à frente da

segunda cadeira de Minas Gerais.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Meu caro Deputado Célio Moreira, tenho a

certeza de que a convivência foi sempre enriquecedora para ambos. Alguns

companheiros eram mais frequentes em meu gabinete, e você era um deles, nem

sempre com algum assunto em pauta. Eram trocas de experiências, análise de

pontos de vista. Isso é sempre enriquecedor. Costumo dizer que nada pode ser mais

enriquecedor na vida de qualquer ser humano do que a oportunidade de passar pelo

Parlamento. Cada um chega aqui com uma vivência muito particular, e desfrutamos

todas na convivência do dia a dia, ao longo dos anos, nesta Casa.

V. Exa. trouxe a experiência da vereança na Capital. Sabemos quão importante é o

trabalho de Vereador numa Capital como Belo Horizonte e o que ele pode trazer de

contribuição quando assume o mandato de parlamentar. Isso vem sendo ampliado

nesta Casa a cada dia, para gáudio do trabalho no Parlamento mineiro.

Célio, que você continue essa trajetória brilhante, defendendo as suas causas, as

suas cidades, a sua região do Barreiro, como faz, com empenho absoluto e devotado.

Você não está na vida pública nem no Parlamento mineiro por mero acaso, mas
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como resultado do seu trabalho, da sua competência e dos seus pendores para a

vida pública. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Com a palavra, o Deputado Gustavo

Valadares.

Palavras do Deputado Gustavo Valadares

Sr. Presidente, caro amigo e colega Deputado Alberto Pinto Coelho, minha

Bancada está no Salão Vermelho me aguardando para mais uma reunião, mas eu

não poderia deixar de falar algumas breves palavras de agradecimento, em especial

por duas razões. A primeira delas porque estou no Parlamento há oito anos, cometi

inúmeros equívocos e erros, frutos da minha inexperiência e juventude, mas os meus

acertos e vitórias foram fruto da convivência com V. Exa. Agradeço-lhe pelos

constantes ensinamentos passados ao longo da convivência dos últimos oito anos.

Mais do que isso, por concretizar um sonho deste Parlamento, destes parlamentares

e de todos os que por aqui passaram, de fazer um dos seus membros Vice-

Governador do Estado. Sinto-me muito feliz, como se fosse eu o representante desta

Casa no Executivo a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Parabéns e muito

obrigado por tudo que me ensinou ao longo dos últimos oito anos.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Caro Gustavo Valadares, eu é que agradeço o

que a vida me proporciona. A oportunidade de desfrutar a amizade de toda a sua

família, de seu querido pai, Ziza, de sua mãe, Vânia, de seu tio Eduardo, enfim, de

toda a família. E a oportunidade de você chegar aqui, tão jovem, e fazer um trabalho

que dignifica toda a sua família por tudo que conheço. Essa convivência entre

gerações é muito gratificante. Se eu posso lhe transmitir alguma experiência,

certamente você me despertou para algo que muitas vezes, com o passar do tempo,

se tornou despercebido por causa da vista um pouco embaçada. Não tenho dúvida de

que os mais jovens ensinam mais. Eu é que tenho de agradecer a oportunidade desta

convivência. Continue sua bela trajetória, honrando sua família.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara

Deputado Alberto Pinto Coelho, você - como colega de Parlamento, permita-me

dirigir-me a V. Exa. dessa forma -, como homem de diálogo e de escuta, tem o

respeito não apenas da Situação, como também da Oposição. Depois de
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praticamente todos os Deputados desta Casa já terem se pronunciado, numa

demonstração do apreço que todos têm pela sua pessoa, fiquei pensando o que

dizer, e o meu coração deseja dizer isto: como o senhor é um homem de diálogo e de

escuta, certamente será uma porta de extrema importância no governo do Estado, no

Executivo, para os movimentos sociais. Esta Casa é aberta à participação popular,

tanto que é referência nacional. Honra-nos muito a sua ida para o Executivo, com

uma experiência exitosa nesta Casa, que, como Presidente, fez abrir as portas para o

movimento social. Então deixo estas palavras fraternas, de carinho e de missão.

Temos uma missão na política. Então que essa seja a sua missão para o bem do

povo mineiro e para que continue o trabalho brilhante como homem público.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Obrigado, Deputada Maria Tereza. Quero

também enaltecer a importância da sua presença na vida pública e do papel

desempenhado pela Oposição nesta Casa. Ao longo destes 16 anos, a Oposição

sempre teve um papel preponderante, muitas vezes não compreendido, porque a

Oposição raivosa não constrói; contudo, quando ela se pauta por buscar o consenso,

abrir mão de fazer prevalecer os seus dogmas, as suas convicções, mas votar

consensualmente no Plenário, mostrando a sua posição e fazendo o

encaminhamento correto, cumprimos efetivamente o nosso papel e construímos uma

verdadeira democracia. A minha posição como Presidente deste Parlamento não

poderia ser outra; senão, não seria merecedor dessa honra, que não é outra senão

entender, compreender e gerir esta Casa numa posição alçada de magistrado,

entendendo a nobreza do papel de cada um dos membros desta Casa e, de maneira

muito singular, o papel da Oposição.

Palavras do Deputado Ademir Lucas

Estimado amigo, Deputado Alberto Pinto Coelho, brevemente Vice-Governador,

estamos encerrando um ciclo. Do alto da minha juventude acumulada, cheguei nesta

Casa há 32 anos, em 1978. Passamos por várias Presidências, como a de João

Navarro, José Santana, Genésio Bernardino, Dalton Canabrava, Neif Jabur e Kemil

Kumaira. Agora fecho este ciclo sob o comando lúcido e seguro de V. Exa, que deixa

a Casa com o sentimento de enorme respeito de todos nós, pela tolerância, pela

paciência e pela capacidade de aglutinar e agregar. Lembro-me de uma passagem
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bíblica que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. V.

Exa. foi capacitado para nos comandar e dirigir durante este mandato que está às

vésperas de se encerrar.

Quero dizer que, com V. Exa. ao lado do Governador Anastasia, teremos em Minas

Gerais mais um mandato de progresso e de desenvolvimento. Trouxe o jornal do dia

em que fomos, cerca de 60 Deputados, visitar o Governador Antonio Anastasia para

falar do nosso apoio a sua candidatura ao governo do Estado. Este jornal diz que o

candidato, não inimigo, mas adversário, Hélio Costa, tinha 53% de aprovação e

Anastasia 16%. E nós, 60 Deputados, fomos lá indicar e pleitear o nome de V. Exa.

como o nosso Vice-Governador.

Pela primeira vez, a Assembleia daria a Minas, na chapa majoritária, o Vice-

Governador. O jornal fala que fomos lá para dar apoio à eleição de Antonio Anastasia,

mas que gostaríamos que ela fosse acompanhada pelo Vice-Governador Alberto

Pinto Coelho, legítimo representante do povo de Minas Gerais, porque ele

representaria majoritariamente o pensamento desta Casa. E assim foi feito, entendido

e acolhido. Tivemos a suprema sorte e felicidade de ver o nome honrado de V. Exa.,

indicado por nós, ser escolhido como Vice-Governador. Estamos gratificados ao ver

que Minas Gerais terá uma dupla que, seguramente, fará uma administração notável,

que deixará uma marca indelével no governo de Minas: Antonio Anastasia e Alberto

Pinto Coelho.

Quero encerrar esta fala desejando felicidade e muita sorte a V. Exa. nesse novo

ciclo. Estou encerrando um ciclo e V. Exa. está recomeçando outro no Executivo.

Desejo-lhe muita sorte, felicidade, saúde e paz. A tolerância e a paciência sempre

foram marcas de V. Exa. e deverão ser levadas ao governo do Estado. Tenho certeza

e convicção de que, ao lado de Antonio Anastasia, V. Exa. dirá do acerto que nós,

seus colegas, tivemos ao indicar o seu nome honrado, amado, querido e respeitado

por nós e por toda as Minas Gerais como nosso Vice-Governador. Felicidade, muita

sorte e muito sucesso em seu novo mandato!

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Meu dileto amigo Deputado Ademir Lucas, V.

Exa. retratou o que eu disse em minha fala sobre a convicção de que, se estou nessa

posição de Vice-Governador, só me alcei a ela como fruto do pensamento e do
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desejo do Parlamento mineiro.

V. Exa. também disse que somos jovens há mais tempo. Quero dizer-lhe que a

minha admiração por sua pessoa, pelo homem público Ademir Lucas remonta a um

tempo em que eu ainda não militava na vida pública nem ensaiava a minha incursão

por ela, mas V. Exa. já brilhava como um líder nesta Casa no governo Tancredo

Neves. A minha admiração foi crescente desde aquele momento até os dias atuais.

Posteriormente, pude conhecê-lo como companheiro de Parlamento, como um

homem sereno e seguro nas suas convicções e com uma bela trajetória de vida

pública. Tenho certeza de que não está encerrando a vida pública. Está concluindo o

mandato, mas tem muitos desafios pela frente. Espero que essa juventude possa

continuar a fazer frente a esses novos desafios. Um abraço e muito obrigado.

Palavras do Deputado Antônio Genaro

Pensei que não fosse falar mais e já estava indo conceder uma entrevista. Teria

algumas coisas a dizer, mas, quando somos um dos últimos, a plateia e o Presidente

já estão cansados. Os últimos nem sempre serão os primeiros, depende muito.

Meu colega, Deputado, Presidente, Vice-Governador, eu, Antônio Genaro, e um

grande número de pessoas com quem trabalho tivemos o privilégio de votar no

Governador Anastasia, em V. Exa. como Vice-Governador, em Aécio Neves e em

Itamar Franco. Ouvi muitos falarem no superlativo: “Ótimo! Excelente!”. Ninguém

alcança isso. O superlativo é para Deus, para Jesus, mas, entre os bons Presidentes

desta Casa, o senhor foi um deles.

V. Exa. poderá sair desta Casa honrado, sabendo que fez um bom trabalho e que

deixará saudades.

Uma das coisas que observei, durante sua gestão, foi o bom-senso, o equilíbrio e o

fato de que nunca deixou de atender algum colega, mesmo estando cansado ou

esgotado. Acredito em seu futuro como Governador. Acredito porque percebi que V.

Exa. é bom para conduzir o barco, tanto a jusante como a montante. Se alguém não

entendeu, digo que é tanto maré acima como rio abaixo. Nós precisamos disso. Foi

uma administração como poucas, em que foram privilegiados funcionários e tantas

outras pessoas. Que Deus dê a sua pessoa e ao Governador sabedoria para conduzir

este Estado.
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O Deputado Alberto Pinto Coelho - Meu caro Antônio Genaro, agradeço as sábias

palavras de um companheiro que merece todo o respeito pelo seus nove mandatos

consecutivos. Ninguém se alça a uma vida pública e é detentor de nove mandatos a

não ser que tenha um valor intrínseco, cumpra o seu dever e honre aqueles que lhe

devotam o voto.

Deixo esta Casa convencido de que sua presença aqui é da grande significação, da

maior importância. Muito obrigado.

Palavras do Deputado João Leite

Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, gostaria de render minhas

homenagens a sua presença neste Parlamento. Tive oportunidade de estar dos dois

lados, junto de V. Exa., apoiando o governo, e também junto da Oposição. Algumas

vezes o Deputado Alberto Pinto Coelho me irritou, porque não queria briga, mas

conversar sempre, e nós, da Oposição, brigamos muito, principalmente eu, o Hely

Tarqüinio e o Miguel Martini.

V. Exa. deixará uma grande lição para todos nós. Afinal, trata-se de um homem

amável, educado, que levará para o Poder Executivo de Minas Gerais essa larga

experiência do Parlamento, da conversa com os opositores, da conversa com aqueles

que estão a seu lado e que, às vezes, querem fazer gol contra, o chamado fogo

amigo. V. Exa., sempre com muita amabilidade e educação, tratava dessas questões.

Parabéns; sou um admirador dessa sua maneira de se comportar no Parlamento. V.

Exa. é realmente um grande exemplo e, sem dúvida alguma, ajudará o Poder

Executivo a discutir e a tratar dos que representam o povo com aquela paciência de

sempre.

A Comissão de Segurança Pública da Assembleia votou hoje um parecer para o 2º

turno de um projeto da Comissão Especial de Execução das Penas. Essa foi uma

missão que V. Exa. passou para mim, para o Deputado Durval Ângelo, para o

Deputado Wander Borges e ainda para outros Deputados desta Casa, e nós

procuramos cumpri-la, principalmente pela preocupação de V. Exa. em relação ao

crescimento da população carcerária no Estado. Estava correta a sua preocupação. A

população de Minas cresceu aproximadamente 20% e a carcerária, 300%. Esse

projeto de lei dá oportunidade para que o Estado de Minas Gerais acate a
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informatização de todo o sistema. Esse era o sonho de V. Exa.; portanto, a partir de

agora e com o entendimento construído por V. Exa., teremos um sistema totalmente

informatizado.

Acabamos com a injustiça de presos permanecerem por mais tempo encarcerados,

de não terem sua progressão de regime, e também de algumas vezes alguém

aparecer na porta da penitenciária com alvará de soltura falso. Agora será possível,

em tempo real, acompanhar todo o processo. Estaremos também permitindo o uso

das videoconferências. Às vezes, para uma progressão de regime, o preso tinha de

sair da sua unidade penal, com todo o sistema de segurança, para ir ao fórum

comparecer diante do Juiz. E a Assembleia dá oportunidade para que isso seja dito

pelo Juiz imediatamente por meio de videoconferência.

E teremos também amanhã a publicação, assinada por V. Exa., sobre o trabalho do

fórum “Segurança Pública: Drogas, Criminalidade e Violência”, sobre as 20 reuniões

realizadas, as visitas feitas pela Comissão de Segurança Pública às 18 Regiões

Integradas de Segurança Pública - Risps -, assim como sobre todas as propostas

feitas também no Fórum. A Assembleia publicará não apenas para o Governo de

Minas Gerais, mas também para o governo brasileiro sobre algo inovador, uma

missão que V. Exa. incumbiu a mim, à Deputada Maria Tereza Lara, aos Deputados

Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio - todos nós companheiros da Comissão de

Segurança Pública.

Quero parabenizá-lo e desejar-lhe muito sucesso no Poder Executivo, sabendo V.

Exa. que contará sempre com o nosso apoio para que tenha todo o sucesso. O

sucesso de V. Exa., como sabemos, será o sucesso também da população de Minas

Gerais. Parabéns.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Obrigado, meu amigo Deputado João Leite.

Aprendemos muito cedo que em Minas, quando muito, brigam as ideias. Eu queria

dizer da minha admiração pela sua pessoa, pelo atleta que foi, pelo cristão que é e

pelo grande homem público que dignifica esta Casa e Minas Gerais. Aprendi muito

com V. Exa. ao longo desses 16 anos nesta Casa. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Deputado Alberto Pinto Coelho, inicialmente quero parabenizá-lo pelo seu brilhante
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trabalho, pelo seu companheirismo, pelo seu espírito republicano, o qual desejo que o

acompanhe como expressão do seu trabalho no Poder Executivo, no governo de

Minas Gerais. Aliás, a minha expectativa é muito positiva do ponto de vista desse

compromisso com a República e com a democracia em relação a V. Exa. e ao próprio

Governador, que, excluindo os parlamentares, talvez tenha sido a pessoa mais

importante na elaboração e conclusão da nossa Constituição mineira de 1989. Então,

pelo que foi construído, pela história, pela inteligência, a minha expectativa é positiva

a esse respeito.

Tenho clareza de que não estamos em campos contrários, mas sim em lados

contrários do mesmo campo. Não tenho dúvida disso. É o que nos faz diferentes em

função das nossas percepções, da nossa visão de projeto político de nação, de

Estado. E, ser diferentes não nos coloca numa condição de sermos opostos

permanentemente, em todos os momentos, em tudo que diz respeito a esta

República, a este Estado. Tenho convicção de que podemos estar juntos em muitas

questões, como aqui mesmo. Mas, estando em lados diferentes do mesmo campo,

não ficamos nem menores nem maiores, fazemos grande a causa pela qual lutamos,

que é a democracia. Sem termos essas relações dialéticas, dificilmente poderíamos

falar aqui em democracia, que não prospera, não se agiganta, não se constrói se não

cultivarmos as diferenças, voltadas todas elas para o cumprimento desse grande

ideal do Estado democrático.

Tenho em V. Exa. um contendor que acho da mais alta valia. Que bom podermos

estar neste espaço de labuta, de trabalho, com essa dimensão e com o espírito de

compromisso com a democracia. Nesse aspecto, Deputado Alberto Pinto Coelho,

tanto V. Exa. quanto o próprio Governador e todos nós estamos desafiados a

enfrentar grandiosas questões do nosso tempo. Minas, como já dizia Guimarães

Rosa e V. Exa. aqui o repetiu, são várias, mas também várias são as dívidas de

Minas. Tenho a expectativa de, neste espaço de construção coletiva, dialético,

podermos reduzir as diferentes dívidas de Minas, diminuindo-as de tal forma que o

nosso povo viva melhor, com mais prosperidade e mais felicidade.

De todas as dívidas, quero destacar uma específica, e tenho o entendimento de que

estaremos, eventualmente, do mesmo lado, na mesma caminhada, com o mesmo
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objetivo. Não podemos admitir a dívida do Estado de Minas com a União, o Estado

brasileiro, ser estabelecida e mantida nos atuais patamares. Esperamos que algum

dia ela possa ser menor, de modo a melhorar a situação de Minas. Hoje ela é

inaceitável. Estou aqui hoje desafiando V. Exa. e o governo de Minas a que, juntos, a

discutamos, embora saibamos que a decisão também cabe ao Congresso Nacional,

mas, sabendo disso, juntos lutemos para que Minas não seja tão penalizada, tão

sacrificada, em favor do nosso desenvolvimento e da nossa prosperidade.

Em função de toda a sua experiência de vida, do seu comprometimento, V. Exa. fez

a Assembleia de Minas melhor, maior, mais respeitada e mais digna. Isso é muito

positivo. Vi agora mesmo, entre servidores públicos desta Casa, alguém se

manifestando sobre o que V. Exa. fez em favor dos servidores. Fez também em favor

dos parlamentares. Não me refiro ao fato de colocar o Parlamento mineiro maior

diante do Brasil, mas de nos colocar com maior autoestima aqui dentro mesmo.

Muitas vezes, em função das ações que foram realizadas, os parlamentares se

acanham, e nós, no entanto, ficamos mais ousados, mais engrandecidos com a sua

Presidência.

Então, por tudo isso, desejamos que V. Exa. seja iluminado, tenha muita saúde,

muita força, para fazer com que o nosso Estado seja cada vez melhor. Muito

obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Obrigado, meu caro amigo Deputado Adelmo

Carneiro Leão. V. Exa. foi muito feliz na sua abordagem. Estamos apenas no mesmo

campo de batalha, em lados opostos. Felizmente, diria, há lados opostos, porque a

construção que fizemos ao longo desse período é muito rica e só foi possível pelo

contraditório, pelas posições tomadas conscientemente, pelo consenso alcançado na

maioria das vezes, pela posição firme e arraigada de V. Exa., tão brilhantemente

defendida nesta tribuna inúmeras vezes. De outro lado, aprendemos na vida pública

que, se passarmos 20 anos ou se estivermos 4 anos no Executivo, mais 4, sempre

teremos uma obra inacabada. Mas o importante, nesse caso, é olhar pelo retrovisor e

ver que valeu a pena termos percorrido esse tempo, que ele não foi em vão, que

construímos algo muito dignificante, que voltamos para casa com a sensação do

dever cumprido, de ter feito jus ao voto, à confiança depositada.
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Acredito que o que alimenta a nossa alma ao estarmos na vida pública é o fato de

que muitas vezes nos indagamos se vale a pena esse sacrifício que se impõe e que

nem sempre é compreendido pela mídia e pela sociedade. É natural que também

tenhamos erro. Importante que façamos correções deles. No entanto, creio que, no

frigir dos ovos, vale a pena quando a alma não é pequena ou vale a pena quando a

batalha nos enobrece.

Esses 16 anos são o retrato de tudo isso, e V. Exa. é parte destacada desse

período em que juntos convivemos. Tenho certeza de que adquirimos uma admiração

recíproca. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Duarte Bechir

Meu caro Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, o nosso Presidente, Deputado

Walter Tosta, incumbiu-me de, em nome da nossa legenda, trazer a V. Exa. o

sentimento de respeito e de admiração que temos pela sua pessoa. Como todos já

disseram aqui, não queremos acrescentar, mas apenas ratificar que no governo de

Minas V. Exa. será muito importante ao lado do Prof. Anastasia. Temos certeza de

que Minas buscará novos ciclos de desenvolvimento, pois V. Exa. não foi ou é Vice-

Governador por acaso.

Quero me reportar aos nobres companheiros deste Parlamento para dizer que

naquela visita, à noite, na casa do nosso Líder Luiz, todos os partidos fizeram uma

surpresa a V. Exa. ao declararmos que nós, do Parlamento mineiro, queríamos que

V. Exa. estivesse compondo a chapa com Anastasia. Na ocasião, lembro-me de que

falei também, em nome do PMN, que gostaríamos de ter V. Exa. compondo chapa. E

foi assim que os olhos de Aécio e de Anastasia enxergaram.

Gostaria de acrescentar um pouco mais do que foi dito por todos os que me

antecederam, Sr. Presidente. O Deputado Ademir Lucas mostrou um jornal com a

pesquisa em que o nosso candidato ao lado de V. Exa. tinha 40% a menos. No

entanto, o que deixaram de falar a V. Exa. não foi porque não temos pelo Governador

também o mesmo carinho e a mesma atenção. Na verdade, quero dizer a V. Exa.

que, entre os companheiros do Parlamento, dentro dos gabinetes ou fora deles, o que

nutria a garra para participar era haver V. Exa. ao lado do Governador Anastasia.

Sendo assim, se o crédito dessa vitória tem de se dar a Aécio e a Anastasia, também
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tem de ser dado a V. Exa., pelo envolvimento que houve do Parlamento na busca

dessa vitória. Mais do que ninguém, V. Exa. tão bem sabe que quando o Parlamento

se envolve é como se tivéssemos colocado em fervura todos os quatro cantos das

nossas Minas Gerais. Isso foi possível porque V. Exa. representa na prática aquilo

que Minas precisa ter no governo do Estado.

Foi dito, Sr. Presidente, que há 45 anos a história não escrevia esse capítulo.

Porém, há capítulo novo por vir. Tenho certeza de que lá, junto com o Governador,

não iremos buscar benefícios, porque sabemos desde hoje como age o nosso

governo e a continuação dele, mas discutir as nossas Minas Gerais em situação de

igualdade, pelo fato de termos V. Exa. lá, olhando um no olho do outro no mesmo

nível, porque temos a companhia do Vice-Governador, alguém que se formou nos

espelhos desta Casa.

Para terminar, meu caro amigo Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, quisera

Deus poder abençoar todos os homens públicos para dar a todos eles o que Ele

reservou a V. Exa. Porém, temos de agradecer todos os dias a Deus as graças

adquiridas, sem deixar de dizer, em nenhum momento, que o fruto também se deve à

perseverança, à capacidade, ao discernimento e, acima de tudo, à garra que V. Exa.

sempre manteve em sua vida pública. Agora, terá mais um desafio. Certamente

outros virão, e quero estar ao seu lado para poder também viver com V. Exa. novas

vitórias e novas conquistas.

Em nome do PMN, receba o nosso abraço e os nossos votos de mais felicidades

nessa nova missão que Deus reservou a V. Exa.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Muito obrigado, meu caro Deputado Duarte

Bechir. Tivemos menos tempo de convivência, mas quero felicitá-lo pela sua

reeleição, pela sua presença, fruto de grande liderança municipalista, Prefeito que foi

da sua querida Campo Belo, cidade importante do Sul de Minas. Agora, V. Exa. volta

consagrado pelas urnas.

Quando V. Exa. chegou a esta Casa, já com o mandato em andamento, talvez

tenha havido alguma incompreensão da sua pessoa em relação à minha postura. O

importante é que, na vida pública, a incompreensão fará parte do cotidiano das

nossas atividades. Quero crer que, hoje, o nobre companheiro entende muito bem
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que a minha postura não poderia ser outra a não ser em prol da preservação desta

Casa e dos membros que compõem o Parlamento.

Da mesma forma com que o recebi de braços abertos no primeiro dia, mais

importante que isso é V. Exa. estar consagrado pelo povo para retornar, pelos seus

braços, ao exercício do mandato parlamentar. Parabéns e sucesso. V. Exa. tem a

minha admiração.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o Deputado Carlos

Mosconi.

Palavras do Deputado Carlos Mosconi

Meu caro Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, V. Exa. encerra com chave

de ouro o seu período na Presidência desta Casa. Quero cumprimentá-lo e

parabenizá-lo pelo excelente trabalho feito por V. Exa. durante esse período.

A minha situação é um pouco diferente da vivenciada pelos demais colegas, porque

vim para esta Casa depois de ter passado por quatro mandatos como Deputado

Federal. Então cheguei aqui com outra experiência, digamos assim. Na ocasião,

alguns me diziam que talvez pudesse estranhar ou ter algumas dificuldades, porque

esta Casa é muito diferente do Congresso Nacional, de Brasília. Realmente, as

diferenças são muitas, mas tive sorte de tê-lo como Presidente desta Casa. V. Exa.

tem uma espécie de mineiridade no seu sangue, ainda que tenha nascido em Goiás.

V. Exa. é um parlamentar experiente, que sabe ouvir, porque adquiriu a sua

experiência com o trabalho. Um parlamentar que conhece Minas Gerais

completamente, bem como os seus colegas e a forma como cada um chegou aqui. V.

Exa. conhece os detalhes dos parlamentares que compõem esta Casa.

Resumindo, V. Exa., com muita competência, com muito cuidado e com muito zelo,

soube administrar politicamente e de maneira exemplar este Parlamento. Uma das

grandes diferenças que notei entre a atividade parlamentar desta Casa e a da

Câmara dos Deputados, em Brasília - e isso tem um fundo de realidade -, é que aqui

nada se vota se não for por consenso. Nesta Casa, a votação se dá não por maioria,

mas, sim, por unanimidade. Enquanto não se alcança a unanimidade, não se vota. É

um parlamento diferente dos outros, mas, deixando a brincadeira de lado, é um

parlamento que tem liderança. Um parlamento chega a essa posição e trabalha dessa
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maneira - aqui se trabalha muito - porque tem liderança, isto é, uma presidência que

sabe conduzir os trabalhos de forma exemplar.

V. Exa. chega à posição de Vice-Governador em um momento muito peculiar do

nosso Estado, pois as lideranças que temos aqui hoje não são apenas lideranças do

nosso Estado, mas lideranças nacionais. Aécio Neves, grande figura do País hoje, já

está sendo chamado por todos de líder, já está sendo considerado o grande condutor

da Oposição no País nos próximos anos. Faço essa mesma referência ao ex-

Presidente Itamar Franco, que agora volta ao Senado Federal, e ao Governador

Anastasia, que adquiriu, em curto espaço de tempo, o respeito, a consideração, a

admiração e o voto exuberante de Minas Gerais. V. Exa. também se equipara a essas

lideranças, pois chegou a essa posição por seus méritos, levado pelos seus colegas

desta Casa, em função do respeito que adquiriu aqui, da maneira digna e correta com

que honra as melhores tradições de Minas Gerais ao conduzir esta Casa.

Meu caro Presidente, considero-me um homem feliz e de sorte por ter chegado a

esta Casa, por ter passado por ela sob a sua Presidência. Tenho certeza de que V.

Exa. levará para a sua nova posição a mesma competência, dignidade e liderança

com que presidiu a Assembleia de Minas Gerais. Felicidades. Parabéns.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Meu caro Carlos Mosconi, a minha admiração

por V. Exa. vem de longa data. Sinto-me muito gratificado por ter tido a oportunidade

de conviver, durante esta legislatura, com V. Exa. nesta Casa. V. Exa. disse que

chegou aqui depois de quatro mandatos como Deputado Federal. Na sua modéstia,

não quis falar, mas desempenhou também um trabalho muito importante quando

esteve a serviço da saúde pública em nosso País. A sua presença aqui enriqueceu

sobremaneira o trabalho do Parlamento, com o seu aconselhamento sempre sábio,

sereno e carregado da experiência e da visão dos caminhos alternativos. O trabalho

desenvolvido pela importante Comissão de Saúde desta Casa, muito bem presidida

pelo ilustre Deputado e amigo, engrandeceu muito este Parlamento. As palavras

vindas da sua pessoa ampliam muito a minha responsabilidade na condução da nova

missão. Procurarei sempre me aconselhar com o amigo para continuar merecendo o

apoio que recebi deste Parlamento e da sua digna pessoa.

Quero aproveitar também para dizer que tive oportunidade, como Governador em
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exercício, de visitar, recentemente, a sua querida Poços de Caldas, bem como

Andradas, sua terra natal. Na ocasião, estive anunciando e concretizando conquistas

importantes para a Santa Casa de Poços de Caldas, com a construção da

maternidade, e para uma escola pública de Andradas. Também tive oportunidade de

atestar a veracidade de algo que se propagava nesta Casa, ao longo desses quatro

anos: soube que haveria a produção de um espumante de excelente qualidade e que

V. Exa. comandava um processo para enriquecer ainda mais as tradicionais vinícolas

de Andradas. Para gáudio meu, verifiquei que experimentar o espumante era uma

realidade. Fica aqui também, nesta oportunidade, um pedido para que esse produto

não alcance a escala de produção comercial, a fim de desfrutarmos da sua qualidade

e com ele brindarmos tudo o que podemos fazer em prol de Minas e dos mineiros.

Meu abraço fraterno!

Palavras do Deputado Gilberto Abramo

Sr. Presidente, existem pessoas que possuem luz própria e outras que necessitam

de alguém para brilhar. V. Exa. chegou aonde está porque nunca precisou de

ninguém. V. Exa. possui essa luz própria, que fez com que todos os nossos colegas o

elogiassem e apresentassem suas qualidades e virtudes, que sempre estiveram em

prol do povo mineiro. Estamos alegres por sermos também um dos apoiadores de

sua candidatura à Vice-Governador. Não me surpreenderei, pelo contrário, ficarei feliz

se, daqui a quatro anos, o nome de V. Exa. for o grande nome mentor para o governo

de Minas Gerais. Dos quadros que estamos vendo e desde já desenhando, não

consigo encontrar um nome que possa disputar o governo de Minas na próxima

eleição. Tenho certeza de que o Prof. Anastasia saberá aproveitar muito bem este

momento que V. Exa. está vivendo. Parabéns e continue sendo a pessoa que sempre

foi.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Meu caro Gilberto Abramo, amigo e

companheiro de inúmeras batalhas, minha admiração por V. Exa. foi sempre

crescente ao longo desse tempo. Sua presença foi marcante na Presidência da Casa,

levando as demandas e lutando pelo que pensava. Fico feliz em ver um projeto

importante de sua lavra reconhecido e tramitando. Certamente virá mais uma lei de

sua iniciativa. Na realidade, temos a convicção e a certeza de que somos apenas
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homens públicos, que cometem erros, são falíveis, mas que têm o desejo de servir

em sua essência. Tudo isso que os companheiros colocam como possíveis virtudes

nada mais são que a consequência da somatória de tudo que vivenciei aqui, naquela

expressão que todos falam: “quem vem para o Parlamento deixa de ser um

especialista e passa a ser um generalista, mas em compensação tem um palmo de

oceano”. O Parlamento propicia a sensibilidade para as mais variadas demandas, a

compreensão de que o nosso interlocutor tem suas razões, ainda que discordemos

de seus pontos de vista. Há algo que muda muito e que é um dito popular: “uma

andorinha só não faz verão”. Sabemos que, no Parlamento, cada um dos

parlamentares é uma andorinha que, com certeza, faz verão. A grandiosidade do

aprendizado na vida pública é retratá-lo e colocá-lo em prática. Se conseguir isso - e

estou conseguindo -, com certeza estarei representando a expectativa de cada um

dos companheiros e do meu querido amigo Gilberto Abramo.

Palavras do Deputado Eros Biondini

Meu querido Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, aqui estou também para

aplaudir V. Exa. e a sua história, por várias vezes já mencionada e contada pelos

Deputados que o elogiaram. Aplaudo também o seu futuro, que já vislumbramos pelo

cargo tão importante que V. Exa. ocupará a partir de agora e que, com certeza,

beneficiará muito o nosso Estado. Não havendo palavras que complementem os

elogios que V. Exa. está colecionando neste dia tão especial, falarei sobre o meu

próprio testemunho nesta Casa. Quando o conheci na Presidência desta Casa, como

Deputado de primeiro mandato - aliás, até de um único mandato como Deputado

Estadual, pois ainda era um Deputado iniciante, inexperiente e um pouco inseguro, já

que não vinha de militância político-partidária, mas sim missionária e voluntária em

trabalhos sociais -, recordo-me muito bem, como se fosse hoje, das suas palavras

quando lhe pedi apoio e auxílio para o caminho que iria percorrer. V. Exa. disse-me

assim: “Meu caro, com certeza, os seus valores serão descobertos e reconhecidos no

Parlamento. No que depender de mim, tudo o que V. Exa. tiver de potencialidade

mostrará em igualdade de condição com todos os outros colegas Deputados.”.

Sr. Presidente, se hoje os segmentos que me acompanham, acompanharam,

apoiaram-me e elegeram-me Deputado Federal reconhecem que está cumprida a
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minha missão nesta Casa, devo atribuir isso também a V. Exa., que me deu condição

de exercer o mandato de Deputado Estadual com toda a dignidade. Se hoje consegui

fazer com que os meus projetos de lei fossem convertidos em oito leis nesta Casa e

sancionados pelo Governador Aécio Neves, foi porque me inspirei bastante em V.

Exa. nessa abertura e generosidade de valorizar o que somos e representamos.

Portanto, fica aqui o meu aplauso a V. Exa. e a minha alegria de poder usar hoje, pela

última vez, o microfone nesta 16ª Legislatura no mesmo dia em que V. Exa. ocupa a

tribuna e é tão aplaudido e elogiado. Tenho certeza de que muito do que conquistei

nestas últimas eleições é oriundo das suas mensagens de apoio a minha pessoa.

Além disso, os que acompanham de perto o meu trabalho contribuíram muito, por

verem a identidade de V. Exa., ao valorizar os segmentos sociais e as entidades que

lutam em defesa da vida e não se cansam de defender os que são acometidos pelos

vícios. Portanto fica aqui esse registro histórico, neste dia em que posso sair deste

Parlamento de cabeça erguida por causa do apoio de V. Exa.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Obrigado, meu jovem parlamentar Eros Biondini.

É muito bom que a nossa conversa inicial tenha aflorado tudo o que era seu desejo

realizar. Tive a oportunidade de atestar não só a sua liderança política, mas também

como missionário, a responsabilidade que encarna essas duas missões, quando

aceitei o convite para estar presente no seu programa. Fico admirado e extasiado

com o seu entusiasmo pelo novo mandato de Deputado Federal, votado em mais de

800 Municípios de Minas Gerais, e a sua disposição de chegar a Brasília, de mudar-

se com a família para lá, a fim de entregar-se de corpo e alma ao mandato. Tudo isso

dignifica a sua presença na vida pública. Espero que V. Exa., ainda jovem como é,

possa dar esse exemplo a todos nós, com a certeza de que, como fez no Parlamento

mineiro fará na Câmara Federal um trabalho sem precedente dentro da sua

percepção e do que pode contribuir para Minas Gerais e o Brasil. Vá e continue com

essa trajetória brilhante.

Palavras do Deputado Delvito Alves

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente, Vice-Governador, ouvi atentamente o

pronunciamento da maioria dos Deputados presentes aqui hoje e me veio uma

pergunta: que homem público não se sente gratificado, honrado e sobretudo
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orgulhoso com tantos elogios? Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que V. Exa. é

merecedor de tudo isso, graças ao seu equilíbrio, à sua sabedoria, à sua serenidade

à frente do Parlamento de Minas. Estamos esperando que V. Exa. faça por Minas

tudo o que fez por esta Assembleia e pelos parlamentares desta Casa. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Obrigado, caro Deputado Delvito Alves. Gostaria

de enaltecer aqui sua presença como representante do Noroeste de Minas. Enalteço

também seu trabalho e seus pendores para a vida pública, na certeza de que V. Exa.

ainda tem um longo caminho pela frente com novos desafios, pela liderança que

representa e pelo que V. Exa. conseguiu granjear dos seus pares. V. Exa. tem meu

reconhecimento pela postura leal, correta. V. Exa. é homem de compromisso. Tenho

certeza, meu caro, que estaremos juntos em novas jornadas e que V. Exa. ainda

representará muito bem sua querida cidade e sua região. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes

Deputado Alberto Pinto Coelho, Sr. Presidente, quem sabe ouvir acerta mais. V.

Exa. soube ouvir muito bem este Parlamento e a voz do povo, trazida pelos nossos

Deputados. Por isso V. Exa. foi um grande Presidente, sempre zeloso, cuidadoso,

atencioso, palavras que fazem parte de seu dia a dia e de sua prática. Por isso

também este Parlamento avançou tanto neste seu mandato. Quero agradecer-lhe, Sr.

Presidente. Nós, que chegamos como Deputados em primeiro mandato, temos

dúvida de que espaço ocuparemos, de como conquistaremos esses espaços. A

surpresa para mim foi grande quando percebi que o espaço dependia de mim, porque

V. Exa. deu muita abertura e facilidade para todos trabalharem, independentemente

de termos chegado aqui com 20 mil votos - como eu, que cheguei com 47 mil - ou

com 100, 120 mil votos. Todos foram tratados igualmente, as portas estavam abertas

sempre que queríamos conversar com V. Exa. Nossa manifestação era sempre

ouvida, e imediatamente chegava às consultorias e às Comissões a ação discutida e

programada. É por isso que V. Exa. hoje está aqui se despedindo deste Parlamento

para ocupar um cargo mais importante. O Estado ganhará muito com sua presença e

trabalho. Que Deus proteja V. Exa. e sua família, dando-lhe sabedoria. E que Ele

continue lhe dando essa capacidade de agregar, de juntar as pessoas, para
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transformar seus atos em ações que melhorem a vida do nosso povo, principalmente

do povo mais humilde de nossa Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Obrigado, Deputado Antônio Carlos Arantes. V.

Exa. é mais uma grande liderança municipalista que renova seu mandato, que

engrandece esta Casa. V. Exa. soube muito bem ocupar os espaços, que são

ocupados com naturalidade. Seu trabalho à frente da Comissão de Política

Agropecuária deu amplitude e ressonância ao que se faz no Parlamento mineiro e

engrandeceu esta Casa. Seu retorno aqui, com uma votação expressiva em toda a

região, não se dá por acaso. Tenho certeza de que V. Exa. também engrandece

muito esta Casa.

Com seu brilho, com sua competência e visão, por algo que é importante no

desenvolvimento da economia e das vocações de Minas Gerais, continuará dando

valiosa contribuição no parlamento mineiro. Parabéns e obrigado, pois V. Exa.

conquistou minha admiração e amizade.

Palavras do Deputado Gustavo Corrêa

Caro Presidente e Vice-Governador Alberto Pinto Coelho, serei breve, pois V. Exa.

permanece de pé há três horas. Ouvi atentamente tudo o que disseram. Pensando

nos meus poucos 35 anos, três adjetivos lhe cairiam perfeitamente bem: o primeiro é

a capacidade de diálogo, da qual hoje deu mais uma demonstração durante essas

três horas - e imagino o filme que passou na sua cabeça -, em que ouviu e dialogou

com cada um dos Deputados, dando sempre uma palavra amiga e sincera; o

segundo adjetivo é a paciência, estando aqui há três horas, ouvindo atentamente

cada um de nós; e o terceiro, que melhor lhe cai, é a amizade. Fico emocionado ao

dizer-lhe que amigo é aquele que lhe estende a mão nos momentos difíceis, e V. Exa.

foi um deles. Há alguns anos, em um momento de transição, estendeu a mão ao meu

pai, assim como a mim em momentos de agonia e aflição, que fazem parte da vida

pública. Tenho certeza de que, onde estiver, terá ao seu lado inúmeros amigos, mas

lembre-se sempre do amigo Gustavo, que lhe terá sempre eterna gratidão e amizade.

Parabéns e que Deus o abençoe e proteja nesta nova caminhada.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Obrigado, caro Gustavo. Que bom ter

oportunidade de conviver no parlamento com os filhos de grandes amigos! Tenho a
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grata satisfação de desfrutar da amizade de seu pai, homem público que sempre

dignificou as mais caras tradições de Minas, nosso querido Oscarzinho. Agora, V.

Exa. dá continuidade a uma linhagem familiar de homens que sempre tiveram

compromisso com a Nação e o nosso Estado. Sei que tem muitos ideais e já começa

uma carreira brilhante. É próprio da juventude que está aqui ser compelida a buscar

seu espaço, uma nova safra que chega e na qual V. Exa. se destaca. No momento

em que deixo o parlamento, fico feliz com a presença de Deputados como Gustavo

Valadares, Tiago Ulisses e Lafayette de Andrada, assim como de outros que já

viveram um pouco mais, como o meu amigo Wander Borges, que darão continuidade

a esse compromisso indelével que vem de gerações. Que V. Exa. possa se realizar,

mirando-se no exemplo de seu pai e de seu avô. Um abraço.

Palavras do Deputado Doutor Rinaldo Valério

Caro Presidente e Vice-Governador eleito Alberto Pinto Coelho, dois motivos me

fizeram ficar para o final. Primeiramente, para ouvir todos os meus pares dirigindo a

V. Exa. essas palavras de carinho, amizade e gratidão.

Em segundo lugar, esperava minha emoção sedimentar-se, acomodar-se, para que

as palavras me saíssem mais tranquilamente para dizer-lhe o meu muito obrigado.

Sempre tive por V. Exa. a maior admiração, pelo respeito com que sempre tratou a

minha pessoa, o carinho com que me recebeu todas as vezes em que estive em seu

gabinete e mesmo neste Plenário. Lembro que, ao final do meu segundo ano de

mandato, V. Exa. dirigiu-se a mim pedindo o voto para sua reeleição à Presidência.

Assustei-me com esse pedido, pois V. Exa. não precisava me pedir o voto; era com

todo o carinho que reconduzíamos V. Exa. à Presidência desta Casa, um trabalho

que V. Exa. vinha fazendo com toda a competência e tranquilidade de quem sabia

administrar e gerir este Parlamento. Assim, Presidente, não poderia deixar de estar

aqui até o final, ouvindo atentamente a todos e acompanhando o seu discurso de

despedida, para dizer que tenho o prazer de contar com a sua amizade. Estes quatro

anos nesta Casa me fizeram crescer muito, e esse crescimento muito se deve à sua

liderança no Parlamento mineiro. Sei que nos veremos pela frente, no dia a dia. Muito

obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço as palavras do meu amigo, querido
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Deputado Doutor Rinaldo Valério. Se tenho algo a lhe pedir, o que faço publicamente,

é que não saia da vida pública. Nesses quatro anos, V. Exa. mostrou que pode

contribuir com o seu trabalho e dignificou o seu mandato. Assim, a única coisa que

lhe peço, em nome dos mineiros e desta Casa, é que continue na vida pública, que V.

Exa. dignifica.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o Deputado Doutor

Viana.

Palavras do Deputado Doutor Viana

Querido Presidente Deputado Alberto, depois de tantas manifestações, o que nos é

mais prazeroso é perceber o alto índice de sinceridade no que foi aqui manifestado, o

que não é tão fácil alcançar na vida pública. Creio que posso fazer essa avaliação,

porque dali de cima acompanhei os companheiros com os quais convivi por quatro

anos, frente a frente. Dali de cima, percebemos essa sinceridade, no sentimento

manifestado por cada um dos colegas, com V. Exa. já por tanto tempo aí, em pé. De

fato, tudo o que está sendo dito aqui é verdadeiro. V. Exa. fez por merecer e está

realizando o seu caminhar. Além disso, V. Exa. não está indo embora, mas apenas

mudando de atividade e certamente vai permanecer extremamente ligado a esta

Assembleia, até porque o Governador Anastasia, que tem uma inteligência brilhante,

sabe muito bem da importância que será esta ponte: Alberto Pinto Coelho entre o

Executivo e o Legislativo.

É claro que vamos continuar trabalhando juntos, mas quero agradecer os 12 anos

de convivência nesta Casa. Fiquei muito feliz de participar da Mesa por quatro anos a

seu lado, vendo toda a sua altivez, firmeza, determinação e, acima de tudo, a sua

compreensão, que se reflete na sua disponibilidade de dialogar e ouvir os outros.

Assim, quero parabenizar V. Exa. sabendo que esta é mais uma gota neste oceano

de tantos elogios verdadeiros e merecidos. Peço ao Divino Espírito Santo que ilumine

V. Exa., para que continue o seu caminhar. Como V. Exa. disse, a vida é um eterno

caminhar. Então, continue sendo esse brilhante homem público, em seu eterno

caminhar. Um grande abraço de seu amigo e Vice-Presidente, que está sempre às

suas ordens.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Meu querido 1o-Vice-Presidente, se há um
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reconhecimento pelo trabalho desenvolvido à frente da Presidência do Parlamento

mineiro, da Assembleia de Minas, com toda a certeza, como atestei em meu

pronunciamento, devo-o a todos os que comigo integraram a Mesa nestes quatro

anos.

Tive a ventura de tê-lo como 1º-Vice-Presidente nestes quatro anos. Sabemos

muito bem que cabe a ele a missão de conduzir o Plenário, pois ao Presidente cabem

outras atividades que devem ser mescladas com sua presença em Plenário, como a

gestão administrativa, a representação institucional, as demandas legítimas e lícitas

dos Parlamentares. Dessa forma, ao 1º-Vice-Presidente cabe uma carga maior de

trabalho à frente do Plenário. Além disso, é importante a condução do processo no

Plenário desta Casa.

Como foi dito, a virtude de saber ouvir, ter a paciência de conduzir os trabalhos, a

obediência ao Regimento sem fazer a confrontação direta ao interesse dos

Parlamentares buscando caminhos, mas fazendo prevalecer o Regimento, fazendo

com que as votações fluam. Como apontou o Deputado Carlos Mosconi, esta Casa

prima pela prática do consenso. Sabemos muito bem que o Parlamento de hoje é

diferente do de ontem, que a dialética, a discussão se dá muito mais nas comissões

temáticas permanentes, os verdadeiros pulmões desta Casa; e que o enriquecimento

das propostas e a busca da solidificação das proposições se dão nessas comissões.

Talvez uma observação mais atenta possa retratar também essa dinâmica no

Plenário. Ainda assim, há a necessidade da competência, da habilidade e da

obediência ao Regimento.

Se houve reconhecimento da minha passagem pela Presidência, com certeza devo

isso aos companheiros e aos integrantes da Mesa; e, de maneira muito particular e

especial, à sua brilhante conduta como 1º-Vice-Presidente. Fica aqui a admiração de

um colega parlamentar pelo seu trabalho como parlamentar. Dividimos uma região

em que disputamos votos, a sua bem-querença enquanto homem público advém da

prestação do serviço, da capacidade de bem representar. A minha admiração ao

amigo, companheiro de Mesa, meu querido Vice-Presidente, Deputado Doutor Viana.

Palavras do Deputado Wander Borges

Meu Presidente em exercício neste momento, Deputado Hely Tarqüínio, meu nobre
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colega e Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador eleito no

Estado de Minas Gerais, carinhosamente, Deputado Dilzon Melo, chamado de amado

mestre neste momento adequado: amado, de amizade, fraternidade e

companheirismo; mestre, por ser sábio ao ponto de estar aqui há praticamente quatro

horas escutando e respondendo a cada Deputado.

Em nome do PSB, queríamos desejar-lhe muita sorte junto ao Prof. Anastasia.

Obviamente, V. Exa. sairá do Parlamento e irá para o Executivo. Como membro da

Telemig, teve oportunidade de ser da iniciativa privada, época em pedíamos para

instalar telefones nas nossas comunidades. No passado, quando candidatou-se a

Deputado, tive a oportunidade de lhe dar um voto. Agora, indiretamente, para

Governador. Sabemos da sua forma de atuar, da sua paciência, do seu jeito simples

e cativo de lidar com pessoas, no entanto V. Exa. tem pela frente um grande desafio:

a governabilidade de Minas Gerais. Serão momentos de imensas dificuldades, pois o

que se avizinha no País não é a tranquilidade que vivemos outrora.

Teremos à frente esse modelo que traz para os Executivos Estaduais e Municipais

o desafio de ser criativo e produzir mais com menos recursos. V. Exa., juntamente

com o Governador eleito Antonio Anastasia, terá o nosso carinho, a nossa motivação

e o nosso apoio para conduzir os destinos de Minas Gerais. Obviamente, como disse

o Deputado Gilberto Abramo, Minas desenha um novo quadro pela frente: a eleição

do nacionalista Itamar, do jovem Aécio e da dupla Alberto-Anastasia. Nesses quatro

anos no Parlamento, tive oportunidade de conviver com V. Exa. e de ver a sua

serenidade para tratar dos temas mais difíceis, dos desafios complexos. Tenho

certeza de que Minas está em boas mãos. Oxalá tenha muita saúde. Estendo isso a

seus funcionários de gabinete, a seus meninos, a seu companheiro André, sempre

com V. Exa. nas caminhadas. Fico feliz, pois elevar o nome de um parlamentar ao

Executivo - uma construção feita por esta Casa - é realmente uma dádiva para todos

nós. Essa dádiva veio porque havia um nome de consenso, que nos trazia a

responsabilidade e as aspirações que eram também nosso desejo, de ver Minas

caminhando com os objetivos traçados lá atrás. Deputado Alberto Pinto Coelho,

continue contando conosco, com a percepção de que terá no Parlamento os

companheiros não só para dizer “sim”, mas também para dizer “não” quando
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entendermos que é construtivo. E o PSB continuará dando-lhe todo o apoio. Como

diz um grande amigo meu, o que lhe posso desejar, Deputado Alberto Pinto Coelho, é

saúde e muita paz; quanto ao resto, V. Exa. trate de arrumar. Se levar o Deputado Gil

Pereira, estará fazendo uma grande aquisição; se deixá-lo, continuaremos tendo um

grande colaborador e um parlamentar à altura de Minas. Um grande abraço e que

Deus te abençoe muito.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Obrigado, caro companheiro e amigo Deputado

Wander Borges. A minha admiração por V. Exa. vem de longa data, antes de estar

nesta Casa, como liderança municipal. Prefeito do importante Município de Sabará,

honra-me muito ter sido apoiado por V. Exa. e ter tido votos naquela importante

cidade. Não importa a quantidade de votos, V. Exa. cumpriu o que assumiu. Vida

pública é isso, um continuar de compromissos. Nessa convivência muito

enriquecedora, queria dizer da minha admiração a seus conhecimentos, a sua

trajetória de vida e a seu irmão, que dá continuidade a essa obra em Sabará. Vou

guardá-lo também sempre em meu coração, porque não nos esquecemos jamais das

batalhas eleitorais. Na última, tive oportunidade de estar na sua querida Sabará por

duas ocasiões: uma, no Bairro Nações Unidas, e, no último dia de campanha, em

maravilhoso comício. Isso retrata a minha admiração e respeito pelo amigo e homem

público Wander Borges.

Palavras da Deputada Rosângela Reis

Meu caro Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado

de Minas Gerais, estou sendo uma das derradeiras a falar. Contudo não poderia

deixar de utilizar esse espaço, que me é tão precioso nesse tempo que faz parte da

história de Minas, com V. Exa. saindo desta Casa e indo para uma grande missão

como Vice-Governador. V. Exa. é um homem público admirado por todas e todos pela

competência, lealdade e forma como conduziu este Parlamento, dando-nos um

grande exemplo de lisura e competência. Como Deputada de primeiro mandato,

representando o Leste de Minas, especialmente o querido Vale do Aço, não posso

deixar de falar, com palavras simples, do nosso reconhecimento pelo seu trabalho

significativo e precioso, dito e reconhecido aqui por tantos Deputados. Também

trazemos em nosso peito grandes esperanças. Sei que a responsabilidade está aí, V.
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Exa. irá traçar uma nova caminhada, uma nova trajetória, no Executivo. Como

esperança, ressaltamos esse elo entre o Legislativo e o Executivo. Quando me

perguntam sobre o Alberto, digo que desempenhará um brilhante papel no Executivo,

trabalhará com os Deputados e os Municípios, com grandes resultados. Temos a

esperança de que V. Exa. e o Governador Anastasia trabalharão não como o governo

do brilhante Aécio Neves, mas com uma missão ainda maior, produzir mais e

trabalhar em prol do povo mineiro. Desejo-lhe sorte e sucesso. Que Deus continue

abençoando V. Exa. - ele lhe tem dado graças - e toda a equipe. Com certeza,

nesses próximos quatro anos, estaremos juntos, continuaremos dando apoio ao

governo para que tenha grandes realizações e sucesso para Minas avançar cada vez

mais.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Muito obrigado, minha cara e querida amiga,

Deputada Rosângela Reis. Nas minhas andanças na última campanha de Deputado

pelo Vale do Aço, chegou até mim o conhecimento de uma candidata que tinha uma

magnífica obra social na região. Chamava-se Rosângela Reis. Qual não foi a minha

grata satisfação ao vê-la aqui neste Parlamento representando tão bem aquela

região, ampliando a sua capacidade de atuação, fazendo jus ao mandato que

recebeu e tendo esse mandato renovado de maneira crescente. Portanto a sua

presença engrandece muito esta Casa e firma mais uma estrela na constelação das

mulheres que vêm para a vida pública. A presença da mulher é realmente algo que

faz a diferença, pelo seu olhar, sensibilidade e por representar um contingente que,

conforme o último censo, representa a maioria da população. Por tudo isso, minha

cara Deputada Rosângela Reis, V. Exa. carrega esse fardo nos ombros, mas, com

certeza, está preparada e qualificada para exercê-lo. Apresento-lhe a minha

admiração e meu respeito pela amiga e pela parlamentar.

Palavras do Deputado Sebastião Costa

O que tínhamos a dizer a respeito do Deputado Alberto Pinto Coelho, como

parlamentar e ser humano, foi dito pela nossa representante, a Deputada Gláucia

Brandão. Estou aqui para enfatizar outra questão. Todos nós sabíamos da sua

paciência, da sua capacidade de tolerância, do seu espírito conciliador; agora, da sua

resistência física, hoje está sendo um grande teste. Parabéns por tudo e por sua
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resistência física.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Obrigado, meu caro Deputado Sebastião Costa.

Que bom que V. Exa. teve a oportunidade de estar presente neste momento. V. Exa.

é um exemplo e uma referência para todos nós. Sei que, quando os companheiros

têm algum problema de maior monta, que se afligem ou que têm dúvidas, V. Exa.

sempre tem um conselho sábio, de alguém que dá grande contribuição a esta Casa e

à vida pública em Minas Gerais. V. Exa. preside o Conselho de Ética desta Casa e o

faz com o grave senso de responsabilidade dessa missão, mas também com grande

serenidade, equilíbrio e sapiência própria daqueles que, modestamente, saíram da

sua cidade, com sua liderança, e, ao longo do tempo, conseguiram ampliar, e muito, o

que têm para dar, com dignidade, aos interesses da cidadania e da coletividade. V.

Exa. é um exemplo para todos nós. Sinto-me muito gratificado de poder dizer que fui

seu contemporâneo no Parlamento e que desfruto de sua amizade.

O Deputado Dinis Pinheiro - Para coroar essas manifestações revestidas de

emoção, paz, alegria e gratidão, nada melhor do que a convocação do ilustre e

querido Deputado Gil Pereira para sua manifestação.

Palavras do Deputado Gil Pereira

Presidente e amigo Deputado Alberto Pinto Coelho. No dia 14/12/2010, este

Parlamento está fazendo história. São 175 anos do Parlamento mineiro. Este

Parlamento trouxe muitas lideranças não apenas para Minas, mas para o Brasil e o

mundo. Quero que o José Geraldo olhe nos anais desta Casa se houve, nestes 175

anos, algum Presidente, algum parlamentar que fosse tão elogiado pelos seus

méritos, suas conquistas, pela bondade; e pelo humanista que é V. Exa. Acredito que

hoje a Assembleia Legislativa está fazendo história ao ter um parlamentar

reconhecido pela Situação e pela Oposição. A glória de V. Exa. está indo para o

Executivo. Essa glória é de todos nós. Aqui todos lutaram. Tenho certeza de que até

os que não puderam votar em V. Exa. torciam para que se tornasse Vice-Governador.

Sei da sua emoção, da emoção da D. Célia, do Betinho, do Lica, do Daniel, da

Paulinha, do André e do Gil Pereira. Quero dizer que todos os adjetivos usados

realmente encaixam em V. Exa. Falava com o nosso ex-Governador Aécio Neves que

nós, mineiros, estamos satisfeitos porque o Solimões se encontrou com o Amazonas
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e dará um grande governo para Minas Gerais. Não tenho dúvida disso. Minas Gerais

já faz história com Aécio Neves e Anastasia e fará história com Anastasia e Alberto

Pinto Coelho. Teremos, se Deus quiser, de 2011 a 2014, uma das melhores gestões

de nosso país. Isso será reconhecido em 2014. Que Deus possa continuar

abençoando e iluminando esse coração bondoso, essa alma alegre, e, acima de tudo,

esse companheiro e amigo dos amigos.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Meu caro irmão de alma, filho da querida D.

Walquíria, Gil Pereira, agradeço-lhe. Em todos os momentos, ao longo dos 16 anos

em que estive no Parlamento mineiro, de maneira indissociável, tive a presença, o

companheirismo, a amizade e a solidariedade do nosso querido Deputado Gil Pereira.

Sou grato a ele por todos os conselhos que recebi, pela oportunidade que Deus me

deu de estar ao seu lado, de conhecê-lo, de aprender a importância e a consideração

que devemos dar ao voto. Às vezes costumo brincar com o Gil, de que ele visita tanto

o voto que este enjoará dele, tal é o nível da responsabilidade ao dar resposta

àqueles que o confiaram. Isso é conhecido por todos. Quando o Gil desfralda uma

bandeira, é melhor perfilarmos com ele, porque é impossível ficarmos no sentido

oposto, pois ele é devoto do mandato da vida pública e daqueles que o confiam.

Talvez eu tenha aprendido muito com isso. Ser devoto à Casa que sirvo, aos

companheiros, àqueles que confiam em mim. De maneira que, Gil, Montes Claros e o

Norte de Minas, por seu intermédio e daqueles que compõem essa bancada, nos

ensinam muito. Tenho também a oportunidade de ser votado em várias regiões de

Minas Gerais, e as mais ricas, em termos de convivência, são, certamente, aquelas

onde o nível de pobreza se acentua mais. O calor humano, a proximidade, a relação

que é construída, tudo isso são ensinamentos da vida pública, mas,

fundamentalmente, das figuras públicas do Norte de Minas e da nossa querida

Montes Claros, personificada no meu irmão Gil Pereira. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho, para suas

considerações finais.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Serei breve, e digo que este dia é inesquecível

para mim por todas as manifestações que recebi e que me calaram fundo no coração

e na alma. Tenho certeza de que dignificarei todas as manifestações que recebi nesta
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data e que levarei comigo, de maneira indelével e permanente, o exemplo do

Parlamento mineiro e de cada um de vocês que também dignifica a vida pública deste

Estado. Muito obrigado.

ATA DA 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Chamada para a recomposição de

número regimental; inexistência de quórum especial para votação de proposta de

emenda à Constituição - Suspensão e reabertura da reunião - Prosseguimento da

votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2010; renovação

da votação nominal; questão de ordem; inexistência de quórum para votação;

anulação da votação; renovação da votação nominal; aprovação; prejudicialidade do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº

61/2010; discursos dos Deputados Carlin Moura, Antônio Júlio, Adelmo Carneiro Leão

e Sávio Souza Cruz, da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Vanderlei

Miranda, André Quintão e Almir Paraca - 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 - Agostinho Patrus Filho - 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 - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

- Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
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Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

trabalhos. Com a palavra, o 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.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum

especial para votação de proposta de emenda à Constituição. Solicito 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 46 Deputados. Portanto, não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição, motivo pelo

qual a Presidência solicita aos Presidentes das comissões em reunião que

suspendam os trabalhos destas, de modo que os parlamentares que lá se encontram

possam participar da votação em Plenário.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1h30min para
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entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Prosseguimento da votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº

63/2010, do Deputado Alencar da Silveira Jr. e outros, que altera a Constituição do

Estado vedando a nomeação ou a designação de cidadãos considerados inelegíveis,

nos termos da legislação federal, para os cargos que menciona. A Comissão Especial

opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Foi

aprovado requerimento de inversão da preferência na votação, de modo que a

proposta seja apreciada antes do Substitutivo nº 1.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Gostaria apenas de um esclarecimento: essa

votação se iniciou na semana passada, e, na ocasião, o Deputado Alencar da Silveira

Jr. apresentou requerimento, aprovado pelo Plenário, para se dar preferência de

votação ao texto original, de sua autoria. Assim, quero saber de V. Exa. se vamos

votar agora o texto original do Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Sr. Presidente - Foi aprovado o requerimento de inversão da preferência na

votação, de modo que a proposta seja apreciada antes do Substitutivo no 1. A

Presidência vai renovar a votação da proposta e submeter a matéria a votação pelo

processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, combinado com os arts.

201 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. Em votação, a

proposta.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 46 Deputados. Não há quórum para votação. A

Presidência a torna sem efeito. No entanto, com a entrada de outros Deputados no

Plenário, a Presidência vai renovar a votação. Para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a proposta.

- Registram “sim” as Deputadas e os Deputados:
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Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana

- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Rômulo Veneroso - Rosângela

Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

O Deputado Carlos Gomes - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 51 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovada, em 1º turno, a Proposta de Emenda à

Constituição nº 63/2010. Com a aprovação da proposta, fica prejudicado o

Substitutivo nº 1. À Comissão Especial.

Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010, do

Governador do Estado, que acrescenta o art. 283-A à Constituição do Estado. A

Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, em nome da bancada PT-PCdoB,

encaminharemos contrariamente à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 61/2010. Qual é o nosso entendimento, Sr. Presidente? Votaremos contrariamente

à proposta de emenda, pois ela visa a retirada de direitos do conjunto dos

trabalhadores da educação, dos professores do Estado de Minas Gerais. Durante o

ano legislativo, essa polêmica foi travada neste Plenário. A nossa bancada sempre foi

favorável à implementação do piso salarial dos professores da rede estadual de

ensino; no entanto, ele não pode implicar perda de direitos. A forma como o governo

encaminhou a proposta que criou o subsídio para os professores pressupõe retirada

de direitos. Da forma como o governo criou o subsídio e se está votando a proposta
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de emenda à Constituição, os professores não mais terão direito à carreira, aos

quinquênios, aos anuênios e aos adicionais de desempenho, o que implica perda

para eles. Isso é muito prejudicial. Justamente no momento em que precisamos

valorizar a carreira do professor da rede estadual de ensino, não podemos admitir

que se lhe retirem direitos. Da forma como está sendo feito, o professor terá um

subsídio que será praticamente um salário congelado. Não teremos mais critérios

para saber como serão a progressão na carreira e o reajuste da remuneração dos

professores. Da forma como está sendo feito, o governo entrega com uma mão e

retira com a outra.

A nossa bancada sempre foi muito clara durante toda a discussão desse projeto na

Casa. Não achamos correto mudar a Constituição do Estado de Minas Gerais para

retirar direito dos professores. Somos a favor do piso salarial, mas com todos os

direitos adquiridos ao longo dos anos pelos professores. O piso salarial foi graças ao

grande movimento organizado pelos profissionais da educação, a maior greve da

história dos professores do Estado de Minas Gerais, que durou mais de 54 dias, sob

a brilhante condução do Sind-UTE. A proposta que os professores acertaram em

Assembleia foi a aprovação do piso sem retirada de direitos. Dessa forma, achamos

que a Proposta de Emenda à Constituição no 61/2010 é um golpe contra a categoria

dos professores do Estado de Minas Gerais, um desrespeito aos direitos adquiridos, e

não podemos votá-la favoravelmente. Estamos encaminhando ao conjunto dos

Deputados e Deputadas que os que queiram valorizar verdadeiramente o salário dos

professores devem votar contra à Proposta de Emenda à Constituição no 61/2010.

Esse é o entendimento da Bancada PT-PCdoB. Votamos contra a Proposta de

Emenda à Constituição no 61/2010. Queremos o piso salarial dos professores, mas

sem retirada de direitos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também serei

bastante breve, mas não poderia deixar de me manifestar contrariamente à Proposta

de Emenda à Constituição no 61/2010. Tenho certeza de que a maioria dos

Deputados ainda não atinou com o que estamos votando. Ao passar por dificuldades
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provocadas por greves, para resolver o problema da remuneração, principalmente do

pessoal da educação, às vezes, o governo dá um abono e cria uma forma de

melhorar a remuneração. A partir dessa votação que estamos implementando, com a

mudança da Constituição Estadual, o Estado ficará engessado e não poderá resolver

a questão remuneratória quando quiser. Com isso, como diz o Deputado Carlin

Moura, estamos tirando direito do trabalhador, o que é muito sério. Acho até que o

governo não fez uma avaliação do que pode acontecer a partir de fevereiro. Tenho

certeza absoluta de que o conjunto dos professores não aceitará a retirada das suas

vantagens para atingir o teto. Foi tudo enganação de campanha do governo para dar

tempo de se adequar, a partir de março. Quando viu que a situação estava ruim

politicamente, ele antecipou para janeiro - decisão totalmente inconstitucional, ilegal e

imoral - e não mostrou onde teria dinheiro para fazer esse pagamento. Ele está

tirando os benefícios de cada trabalhador criando o teto, a que se refere como piso.

Agora já não sabemos o que é teto, o que é piso, misturou-se tudo. São R$1.320,00

que vão para o bolso do professor, mas um monte de benefícios será retirado dele.

Por isso penso que não deveríamos votar essa matéria hoje. Ela precisava ter sido

melhor discutida, porque veio de goela abaixo mais uma vez. A votação da questão

salarial dos professores também foi goela abaixo. Até não entendi porque o conjunto

dos professores aceitou aquela votação. A minha opinião é que não deveria ter sido

votado o aumento para R$1.320,00. Já que estavam de greve, lutando, deveriam ter

esperado virar o ano para que pudéssemos fazer uma discussão com o novo

governo. Mas o que está feito está feito. O sindicato aceitou e votamos goela abaixo.

Não votei, porque era contra, e continuo sendo contra a forma como o governo está

fazendo.

Sr. Presidente, o governo terá dificuldade para implementar a Proposta de Emenda

à Constituição no 61/2010. Tenho certeza de que o trabalhador não aceitará perder

benefícios. Ele não sabe o que significa subsídio. Até então, subsídio era

nomenclatura usada para pagamento da classe política ou dos grandes cargos de

Juiz e Promotor. Nunca se criou mecanismo de subsídio para pagar funcionário. Eles

não entenderam que, com o subsídio, como é o caso do salário dos parlamentares,

que está congelado há quase oito anos, também ficarão com os seus salários
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congelados, e o governo não poderá ajudar com um abono no meio do caminho. Não

terá jeito de dar abono, não tem como agregar vantagens ao subsídio, pois as

estamos tirando com a votação da proposta de emenda à Constituição. Por isso voto

contra. Estamos cometendo mais um equívoco com os trabalhadores da educação, e

isso custará caro para o governo. As aulas começarão em fevereiro, e o primeiro

pagamento terá de ser pago com o piso de R$1.320,00. Aí, sim, os professores, os

trabalhadores da educação, verão o prejuízo que tiveram com a falácia de que houve

aumento. Realmente houve aumento para uma pequena parcela, cerca de 15%. Os

mais novos terão vantagem, mas os mais velhos serão altamente prejudicados com a

emenda constitucional que estamos votando. Portanto, Sr. Presidente, exponho o

meu posicionamento. É um equívoco a Proposta de Emenda à Constituição nº

61/2010. Tanto é que o governo deixou para votar essa proposta quase no final da

legislatura, para não haver discussão. É o que está fazendo com vários projetos em

tramitação, que vêm goela abaixo, que vêm com emenda camuflada, as quais

estamos fiscalizando a fim de beneficiar certos grupos de pessoas, de empresários. E

essa também foi assim, para que não houvesse discussão. Já deu R$1.320,00 e

agora tira os benefícios até mesmo para dar legalidade ao pagamento que ele vai

fazer. Se não votarmos a proposta de emenda à Constituição, ele não poderá fazer o

pagamento de R$1.320,00, que é um subsídio, pois não poderá tirar o benefício se

não for por meio de emenda constitucional. Reafirmo que essa emenda que estamos

votando é um equívoco, pois trará grandes dificuldades para o governo no próximo

ano. Não quero ser pessimista, mas, pela movimentação dos funcionários, o que

percebo é que não aceitarão ser tocados como foram até hoje. Em Minas Gerais, o

funcionalismo público é tocado como uma boiada, tem de aceitar tudo que querem,

da forma como querem, indiferentemente do que acontecerá. Com certeza, no

próximo ano haverá grandes dificuldades, pois infelizmente não querem discutir

projeto. A questão dos professores não foi discutida pela Assembleia, foi goela

abaixo, como também é essa proposta de emenda à Constituição. Esperaram chegar

o final do ano, o fim da legislatura, para se aprovar esse projeto. De tão bom que é,

porque, na verdade, deveríamos tê-lo aprovado antes da votação da lei do piso

salarial de R$1.320,00. Para dar este, ele deveria ter resolvido a questão das
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obrigações que tinha com as vantagens pessoais de cada um. A lei do piso de

R$1.320,00 que aprovamos é inconstitucional. Primeiramente deveríamos votar a

proposta de emenda à Constituição e, depois, a lei. Votamos uma lei, o governo está

preparando o pagamento e agora estamos votando a proposta de emenda à

Constituição. A forma como é feita é que nos deixa sem condições de votar. Não vou

votar. É um equívoco da Assembleia. Mais uma vez, é um equívoco a nossa

submissão em votarmos a Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, entendo que as dificuldades no próximo ano, como disse o Deputado

Antônio Júlio, serão grandes. Os desafios serão enormes. O governo terá de cumprir

o compromisso estabelecido com os servidores públicos. Pagando o piso salarial de

R$1.320,00, o governo terá uma parte muito expressiva dos seus recursos

comprometida. Porém não posso admitir que as dificuldades que recaem sobre os

ombros do governo sejam cobradas dos servidores da educação. Não podemos

aceitar isso. As dificuldades que o Estado enfrenta são fruto de uma série de

problemas relativos à maneira como ele está organizado e como trata suas relações

salariais. Não é aceitável votarmos essa proposta de emenda à Constituição, que

cassa os direitos adquiridos dos servidores da educação, para facilitar as ações do

governo. Essa não é a única nem a mais importante alternativa para solucionar os

desafios do governo. Há outras soluções importantes. Não tenham dúvida,

governantes de Minas, de que estaremos do lado das ações governamentais para

enfrentarmos os desafios do Estado e encontrarmos as soluções mais adequadas. A

solução, repito, não está em sacrificar os ganhos dos professores.

Vejam, senhores, veja, Deputada Ana Maria Resende, que é professora, se

votarmos essa proposta de emenda à Constituição, que cassa os direitos adquiridos

dos servidores do Estado, estaremos cassando direitos, que, somados ao piso de

salário, chegarão a quanto? O salário de professor do Estado de Minas Gerais

chegará a R$20.000,00 ou R$30.000,00? Definitivamente não. O salário chegará a

R$1.800,00, a R$2.000,00, ou a nem isso. Então, estamos cassando variáveis, que,
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colocadas na carreira dos professores, não chegam a R$2.000,00. E, Deputado

Sebastião Costa, dizer que, em função disso, o Estado terá uma enorme dificuldade,

não é possível. Não votarei a favor disso. O meu encaminhamento é contrário.

Existem alternativas muito mais adequadas. Vamos verificar, por exemplo, o setor

minerário, que não paga impostos a este Estado. Podemos buscar uma solução

tributando o setor minerário para aumentar a arrecadação do Estado e assim pagar

melhor os professores. Vamos tratar das relações salariais de Minas Gerais com

algumas consultorias, aí, sim, de R$20.000,00 e R$30.000,00, de ganhos enormes,

de absurdas diferenças salariais, indecentes e anticivilizatórias. Vamos fazer uma

revisão da estrutura salarial do Estado para facilitar as ações de governo. Também

sei que essas dificuldades são enormes, porque os dominantes não querem perder

nada, querem continuar ganhando. Não é possível enfrentarmos as dificuldades,

sobrecarregando alguns, jogando em seus ombros. Todos nós reconhecemos e

argumentamos que a forma mais importante de promover o desenvolvimento de um

Estado, de uma nação, de uma sociedade é investindo na educação. Perguntem aos

professores se, com o piso salarial que ganham, eles têm motivação para continuar

educando, ensinando e cumprindo seu papel no Estado de Minas Gerais. Muitos

deles dirão que sim, mas por dever, por sentimento de missão, e não por motivação

de um salário digno, decente, de um mínimo constitucional. O que se paga aos

professores que se encontram em final de carreira está aquém do mínimo

constitucional. A nossa Constituição estabelece que cada trabalhador tem direito ao

trabalho e ao salário digno. Salário que lhe dê condições de alimentar-se, vestir-se,

morar com dignidade, cuidar da saúde e da educação dos filhos, mas os próprios

professores, com esses salários, não têm condições de viver assim. Não venha aqui

o governo de Minas Gerais com o argumento de que, para cumprir o compromisso

com os servidores da educação, temos de votar essa proposta de emenda à

Constituição. Votar essa proposta é um ato de sacrifício indesejável, inaceitável, que

temos de colocar sobre os professores de Minas Gerais. Eles merecem mais respeito,

salários e, no mínimo, manter os direitos adquiridos, conquistados com tanta luta e

tanto sacrifício. Por isso, Sr. Presidente, encaminho contrariamente à votação dessa

emenda à Constituição.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio

Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

sobrou pouco para que encaminhássemos contrariamente a esse projeto no tocante

ao mérito. Fica claro que, a partir da aprovação dessa proposta de emenda à

Constituição, fica extinta a possibilidade da carreira no âmbito do magistério. Isso por

si só já seria de gravidade suficiente para recomendarmos a desaprovação dessa

proposta, mas chamarei a atenção para outro aspecto. Na semana passada votamos

em 1º turno a chamada lei delegada: a Assembleia renunciando a suas funções

constitucionais, delegando-as ao Executivo para que faça o seu trabalho e assumindo

sua incapacidade de contribuição no processo, como se fizéssemos confissão de

incapacidade de discutir grandes temas do Estado e de contribuir para achar as

melhores soluções para o povo de Minas Gerais. Um novo passo em direção ao

desprestígio do Poder Legislativo estadual, que anda tão subalternizado nesse

quadro da democracia brasileira. Assistimos ao Governador e ao Prefeito escolherem

juntos a Mesa da Câmara Municipal; agora, assistimos nesta votação a um novo

imediatismo em Minas Gerais, onde se muda a Constituição para se adequá-la a lei já

votada. Votamos uma lei inconstitucional com informação do governo dizendo: “Não

se preocupem, ela será inconstitucional por pouco tempo, porque, em breve, através

de uma PEC, ajustaremos a Constituição a uma lei já votada”. Daqui a pouco, o

próximo passo será a criação do instituto da lei delegada. Delegamos ao governo a

capacidade de fazer legislação e delegamos, quem sabe, em um próximo passo, a

delegação para que faça da Constituição aquilo que bem queira. Por todas essas

razões, em nome dos professores de Minas Gerais e em nome desta Casa, do Poder

e da democracia, também encaminho contrariamente a essa proposta de emenda à

Constituição.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria

Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Manifestarei breve e publicamente o meu

encaminhamento contrário a essa proposta de emenda à Constituição. Como

professora, trabalhei durante 25 anos em escola pública, fui diretora e sei da luta para
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que o magistério cumpra sua função. Não podemos deixar, de forma alguma, que

mais uma vez nossa categoria, a educação e o magistério sejam desvalorizados.

Queremos, de fato, que a educação em Minas Gerais e em nosso país seja cada vez

mais valorizada. Esta Casa tem papel importantíssimo, que é, exatamente, fazer

prevalecer a legislação. No mínimo, vemos que não é possível inverter o processo

legislativo, aprovar primeiro uma lei, depois a proposta de emenda à Constituição,

que garantirá a constitucionalidade e a legalidade da lei aprovada. Além disso, há a

questão de mérito. Sabemos que a categoria, através dos sindicatos, é contra essa

proposta de emenda à Constituição e pretende o piso salarial já estabelecido pelo

governo federal, R$1.320,00. Nossos companheiros já disseram que, se há

dificuldades, que se ache a melhor saída, que não seja penalizado, mais uma vez, o

professor deste Estado. Por isso, encaminho, contrariamente a essa proposta de

emenda à Constituição.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Serei breve e não usarei todo o tempo permitido

pelo Regimento Interno. Apenas para dizer, mas sem contradizer os colegas que me

antecederam, que, na minha visão o subsídio é dos males o menor. Estamos

chorando o defunto já enterrado. Com todo respeito aos colegas que me

antecederam, esse choro - e entendam: choro da forma que coloco, não

pejorativamente -, repito, é de um defunto enterrado. Votar contrariamente à

aprovação da proposta de emenda à Constituição é muito fácil, por isso quero saber

qual será o caminho para se cumprir o que foi acordado e para se saber qual o salário

a partir do ano que vem, ainda que não seja, de fato, o que a categoria merece, ainda

que não seja o meio mais viável para essa remuneração. Então você não vote a

proposta de emenda à Constituição agora e deixe os professores sem o pagamento

dentro daquilo que foi acordado. Às vezes é muito fácil fazermos uma defesa e até

encaminharmos contrariamente à aprovação de uma proposta de emenda à

Constituição como essa sem apontar o caminho que pode, de fato, trazer a solução

para que o governo cumpra aquilo que foi acordado com a categoria. Estou dizendo

isso até com alguma autoridade, porque participei das discussões durante o período
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da greve ocorrida neste ano. Aliás lamentamos que apenas “meia dúzia de dois”

Deputados desta Casa tiveram reconhecimento, dando a impressão de que só eles

lutaram por essa causa; e nós bem sabemos o quanto lutamos por essa questão. E

foi com o resultado do empenho da maioria desta Casa que, bem ou mal, se tirou

aquela posição do governo. Mas, lamentavelmente, como eu disse, “meia dúzia de

dois” Deputados é que acabaram como os grandes paladinos da justiça nesta Casa e

somente esses foram reconhecidos. Quanto aos demais, alguns se envolveram até o

pescoço na defesa e foram tidos, no interior, como quem tivesse trabalhado contra o

projeto, inclusive eu, que tinha fotos e podia comprovar a minha presença na mesa de

discussão, junto à líder do movimento, Beatriz - a Bia - e mesmo assim ouvi de

professores do interior que eu estava contra eles. Não, eu não estava, como não

estou agora. E estou apresentando aqui uma realidade dentro de um consenso e de

um bom-senso. Aliás, apenas dentro de um bom-senso: o de que é muito fácil

encaminhar contrário à votação da proposta de emenda à Constituição, mas quero

ver como se vai resolver para cumprir o que foi acordado em termos de pagamento

aos professores. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, eu, assim como as companheiras e os

companheiros do PT e PCdoB, também tenho obrigação de encaminhar

contrariamente à aprovação dessa proposta de emenda à Constituição por vários

motivos. Em primeiro lugar, temos uma lei federal que instituiu o piso nacional do

magistério; já temos uma lei federal. Logo, se a Assembleia não votar essa proposta

ou se nós a derrubarmos, melhor para os trabalhadores, para professores. O governo

pode adotar aqui em Minas o piso nacional do magistério. Esse é o verdadeiro acordo

que a categoria em Minas espera do Governador e desta Casa. Da forma como

ocorreu a votação, - o Deputado Sávio foi brilhante na sua explanação -, diga-se de

passagem, nós fomos derrotados. A votação se antecipou a uma lei que dependeria

de uma previsão constitucional. Então o verdadeiro acordo com os trabalhadores da

educação é o cumprimento do piso nacional do magistério. Da forma que está sendo

apresentado, usando as palavras de vários sindicalistas, é como se nós estivéssemos
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enterrando a carreira. Da forma que supostamente o piso salarial será, entre aspas,

adotado em Minas Gerais, é a mesma coisa que dar com uma mão e retirar com a

outra, porque o alcance do piso se dará mediante a renúncia, por meio aliás dessa

proposta de emenda à Constituição, de direitos que podem estimular o servidor a

progredir na sua carreira. O grave não é simplesmente a questão financeira, volto à

essa tese que defendi na votação anterior, insisto nela. Sou funcionário público, já

estive ligado ao Estado por 10 anos, e a coisa mais importante que se pode oferecer

a bem do serviço público para um servidor é a possibilidade de promoção, de

progressão na carreira de acordo com seu mérito, com seus resultados, de forma que

o funcionário se sinta estimulado a ter bom desempenho. Da forma como está sendo

apresentado, você condiciona o alcance financeiro do piso salarial, como disse, a

uma renúncia de determinados mecanismos que estimulam essa mobilidade na

carreira. As Deputadas e os Deputados sabem que, com essas votações, retardamos

e desaceleramos a progressão da carreira do trabalhador da educação. Isso não é

bom para o resultado da política pública de educação. Portanto, com todo o respeito

que merece o Deputado que me antecedeu, que, de fato, contribuiu muito, inclusive

nesse processo de negociação, não sinto que o bonde passou, que agora não há

mais o que fazer ou que haverá um apagão ou um vácuo jurídico. Pelo contrário,

temos uma lei federal que prevê a adoção nacional do piso do magistério. Então,

Minas pode e deve cumprir essa lei maior, que foi amplamente discutida pelo

Congresso, que o Presidente Lula teve a coragem de colocar em vigência para todo o

País. Portanto, Deputadas e Deputados, em nome da qualidade da educação, dos

trabalhadores dignos da educação em Minas Gerais, tão bem organizados pelo Sind-

UTE, por essa direção tão combativa, que tem a Beatriz à frente, mas também outras

expressões de igual competência em sua diretoria, encaminho contrariamente à

Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Almir

Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, fazemos coro aos Deputados que já se

manifestaram aqui da Bancada do PT, do PCdoB, do PMDB, por entender que em

Minas Gerais estamos perdendo a oportunidade de dar um exemplo para todo o
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Brasil. As discussões que foram conduzidas para chegar à legislação federal,

estabelecendo o piso nacional da educação, estão tendo um tratamento em nosso

Estado que acreditamos incorreto, indevido. Todas as organizações, sejam nacionais,

sejam internacionais, que avaliam a qualidade da educação e que preconizam

medidas para sua melhoria, apontam como imperioso para o Brasil neste momento,

depois de tantos avanços conquistados nos oito anos do governo Lula, que, para

avançar, para melhorar a vida de todos os brasileiros, devemos melhorar, de forma

significativa, a qualidade da educação. Também para esse fim se apresenta como

fundamental a melhoria dos salários dos profissionais desse segmento, não só dos

educadores, dos professores, como também de todos os profissionais da educação.

Como foi muito bem exposto pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, sabemos que há

outras alternativas. Não podemos penalizar os profissionais da educação. Podemos e

devemos, de uma maneira muito ampla, rediscutir as alternativas para garantir o

pagamento do piso sem a renúncia aos direitos dos profissionais da educação,

duramente conquistados ao longo de toda a história. Portanto encaminhamos

contrariamente à Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010, em defesa dos

direitos de todos os profissionais da educação em Minas Gerais. 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, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para as

extraordinárias de amanhã, dia 14, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia

14/12/2010.). Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 28/4/2009



____________________________________________________________________________
2157

Às 15h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlos Gomes, Chico Uejo e Domingos Sávio, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos

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

Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da reunião 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 comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de

18/4/2009: ofícios dos Srs. Welber Barral, Secretário de Comércio Exterior do

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e Gilman Viana

Rodrigues, Secretário de Agricultura. 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 3.083/2009, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.577 e

3.587/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.945 e 2.951/2008. 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, Dalmo Ribeiro Silva,

Antônio Carlos Arantes e Délio Malheiros (2) em que solicitam à Associação Brasileira

da Indústria de Café - Abic - o envio a esta Comissão da lista de empresas

torrefadoras identificadas como irregulares quanto ao controle de qualidade do café,

conforme avaliação técnica realizada pela Abic; e que seja enviado ofício às

Secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de Saúde e de

Fazenda e à Faemg, Abic, Sindicafé-MG e ao Ministério Público Estadual, sugerindo

a celebração de convênio ou a criação de grupo de trabalho com o objetivo de definir

e implementar medidas de controle e enfrentamento das fraudes no café produzido,

industrializado e comercializado no Estado; Vanderlei Jangrossi (2) em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para discutir as providências tomadas

pela administração pública para amenizar os riscos de contágio de gripe suína no
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Estado e buscar soluções viáveis para o setor agropecuário; e em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para discutir os problemas enfrentados pelos

produtores rurais de café no Estado, visando buscar soluções para a crise no setor

agrícola em Minas Gerais; Vanderlei Jangrossi e Chico Uejo em que solicitam seja

realizada visita à ExpoZebu/2009, em Uberaba; Ana Maria Resende em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para discutir e analisar a Deliberação

Normativa do Copam nº 130, 14/1/2009, que dispõe sobre as atividades

agrossilvipastoris; Carlin Moura em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública no Município de Campo do Meio, para discutir a situação dos assentados e a

desapropriação das terras da usina Ariadnópolis localizada nesse Município; Célio

Moreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir os

índices de alimentos contaminados por agrotóxicos no Estado e alertar a população

sobre os riscos do consumo de tais alimentos; Padre João (4) em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para discutir a implantação da fase II do

programa Luz para Todos no Estado; em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater a fiscalização e o uso de agrotóxicos na produção de

alimentos no Estado; em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com

o objetivo de conhecer as medidas que estão sendo adotadas pelo poder público

visando à prevenção da disseminação da gripe suína no Estado; e em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater a forma, o funcionamento e

a garantia de compra da produção de oleaginosas, que o Programa Nacional de

Biodiesel no Norte de Minas oferece aos agricultores familiares; Domingos Sávio,

Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Chico Uejo em que solicitam seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que seja

assegurado apoio às cooperativas e aos produtores rurais credores da empresa

Laticínios Nilza, do Município de Bambuí; solicita ainda, seja dada prioridade de apoio

creditício, através do BDMG, e a revisão da situação fiscal e tributária dos envolvidos

na atividade leiteira dessa empresa. 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 abril de 2009.
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Antônio Carlos Arantes, Presidente - Chico Uejo - Carlos Gomes.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2010

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Gustavo Valadares e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara

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

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

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

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

de correspondência do Promotor de Justiça Luciano Luz Badini Martins, Coordenador

do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio

Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação - CAO-MA -, publicada no

“Diário do Legislativo”, em 2/7/2010. Passa-se à 2ª Fase da 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 6.420, 6.421 e 6.434/2010. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do

Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Padre João em que solicita a realização de audiência pública para debater

e obter esclarecimentos sobre a compra de 33% das ações do capital votante da

Cemig pela Andrade Gutierrez, e Sávio Souza Cruz em que solicita a realização de

debate público para tratar do marco regulatório do setor mineral brasileiro. 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 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Gil Pereira.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

9/12/2010
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Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Ademir Lucas, Délio Malheiros e Adalclever Lopes (substituindo este ao Deputado

Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa,

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. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 5.057 e 5.064/2010 (Deputado Sebastião Costa);

5.061/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 5.052, 5.056, 5.063 e 5.066/2010 (Deputado

Célio Moreira); 5.062/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 5.058 e 5.067/2010

(Deputado Delvito Alves); 5.053, 5.060 e 5.065/2010 (Deputado Padre João); e 5.054

e 5.055/2010 (Deputado Chico Uejo). 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 3.126/2009, na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Adalclever Lopes, em virtude de redistribuição); 3.540/2009, com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Délio Malheiros, em virtude de redistribuição); 4.916/2010, na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Ademir Lucas, 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 juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

4.445/2010 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição);

5.022/2010 (relator: Deputado Célio Moreira); 5.025 e 5.033/2010, este com a

Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). Os Projetos de Lei nºs 5.019,

5.042/2010 (relator: Deputado Gilberto Abramo) e 5.029/2010 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva) são retirados de pauta por determinação do Presidente da

Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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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 5.004 e 5.032/2010. 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, 15 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Délio Malheiros.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2010

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Getúlio Neiva, por

indicação da Liderança do PMDB) e Arlen Santiago (substituindo o Deputado Juninho

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

Havendo número regimental, a Presidente declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Adalclever Lopes, dispensa a leitura da ata

da reunião 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 2º turno, do Projeto de Lei nº

335/2007 na forma do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2. 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 6.920/2010. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 3.555/2009, 4.708, 4.779 e 4.785/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da Comissão para

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

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Juninho Araújo - Padre João.
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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlos Gomes, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Domingos

Sávio) e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Dilzon Melo), estes dois últimos por

indicação do BSD, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura

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

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

aprimoramento da política estadual do café. O Presidente acusa o recebimento da

seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº

5.025/2010 em turno único (Deputado Duarte Bechir). A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. João Ricardo Albanez,

Superintendente de Política e Economia Agrícola, representando o Sr. Gilman Viana

Rodrigues, Secretário de Agricultura; João Roberto Puliti, Diretor Financeiro da

Faemg, representando o Sr. Breno Pereira de Mesquita, Presidente da Comissão

Nacional da CNA; Leonardo Guimarães Parma, Gerente da Divisão de Agropecuária,

representando o Sr. Fernando Lage, Diretor do Departamento de Agronegócios do

BDMG; Edinaldo José Abrahão, Gerente Executivo do Polo de Excelência do Café de

Lavras; Gilson José Ximenes Abreu e Francisco Ourique, respectivamente,

Presidente e Economista do Conselho Nacional do Café - CNC, que são convidados

a tomar assento à mesa. Os autores do requerimento que deu origem ao debate

presentes à reunião, Deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Duarte

Bechir, 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 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
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Carlos Arantes, Duarte Bechir e Dalmo Ribeiro Silva em que pleiteiam sejam

encaminhados pedidos de providências ao Governador e às Secretarias de Estado de

Agricultura, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico com vistas a que

sejam realizados esforços para desenvolver tecnologias que confiram competitividade

à cafeicultura de montanha, além de priorizar o financiamento dos investimentos

necessários a este segmento de produção; sejam encaminhados pedidos de

providências às bancadas mineiras no Senado e na Câmara dos Deputados

solicitando que, no projeto de lei que altera o Código Florestal, sejam alteradas as

normas sobre a reserva legal, de modo a não inviabilizar economicamente as

pequenas e médias propriedades com ocupação consolidada; sejam encaminhados

pedidos de providências aos governos federal e estadual solicitando atenção especial

no combate ao processo de endividamento crônico do cafeicultor, bem como à

necessidade de implementação de uma política de garantia de renda para a categoria

no Estado; seja encaminhado pedido de providências à Agência da Receita Federal,

em Varginha, solicitando a extensão do horário de atendimento aos usuários do Porto

Seco para além das 16 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público em geral,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2010

Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Antônio Carlos

Arantes, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião, considera a

ata da reunião anterior aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião

se destina a debater a política estadual do leite. Verifica-se a presença da Deputada

Rosângela Reis (substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do

BPS) e do Deputado Domingos Sávio, membros da Comissão, e do Deputado Duarte
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Bechir. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

João Ricardo Albanez, Superintendente de Política e Economia Agrícola da

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o Sr. Gilman

Viana Rodrigues, titular dessa Pasta; João Roberto Puliti, Diretor Financeiro da

Faemg, representando o Sr. Roberto Simões, Presidente dessa entidade; Lorildo Aldo

Stock, engenheiro agrônomo, representando o Sr. Duarte Vilela, Chefe-Geral da

Embrapa Gado de Leite; Geraldo Alvim Dusi, Gerente Executivo do Polo de

Excelência do Leite e Derivados; Leonardo Guimarães Parma, Gerente da Divisão de

Agropecuária do BDMG, representando o Sr. Fernando Lage, Diretor do

Departamento de Agronegócios dessa instituição; Luiz Carlos Gonçalves Costa

Júnior, Chefe do Centro de Pesquisa do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, da

Epamig; José Américo Ol Simões, Diretor Executivo da Cooperativa Central Minas

Leite; e Ricardo Cotta Ferreira, Assessor de Relações Institucionais da Itambé, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como um dos autores do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. 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 do público, 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 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo - Agostinho Patrus Filho.

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2010

Às 14h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados, Lafayette de

Andrada, Célio Moreira (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança

do BSD), Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da

Liderança do DEM) e Sebastião Costa (substituindo o Deputado Agostinho Patrus

Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
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aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

votar proposições da Comissão. Suspende-se a reunião. Às 16h37min são reabertos

os trabalhos com a presença dos Deputados Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio,

Lafayette de Andrada, Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por

indicação da Liderança do DEM) e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Inácio

Franco, por indicação da Liderança do BPS). Estão presentes, também, os

Deputados Sávio Souza Cruz, Sargento Rodrigues e Adalclever Lopes. 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 2.525/2008, 3.540/2009, 4.249/2010, no 2º turno, são retirados da pauta por

determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.399/2009 (relator:

Deputado Tiago Ulisses); 3.784/2009 (relator: Deputado Agostinho Patrus Filho) e

3.786/2009 (relator: Deputado Tiago Ulisses) todos na forma do vencido no 1º turno;

e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 59/2010 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da

Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Célio Moreira) e do Projeto de

Lei nº 3.126/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Agostinho Patrus Filho); e pela rejeição da Emenda nº 1,

apresentada ao Projeto de Lei nº 2.122/2008 (relator: Deputado Tiago Ulisses),

registrando-se o voto contrário do Deputado Antônio Júlio. Os pareceres sobre os

Projetos de Lei nºs 978/2007 e 4.917/2010, no 2º turno, deixam de ser apreciados em

virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de

Andrada. Na fase de discussão dos pareceres dos relatores, Deputados Gustavo

Corrêa, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 58/2010 e do

Projeto de Lei nº 3.202/2009, este, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e Informática, Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação
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do Projeto de Lei nº 4.159/2010 na forma do Substitutivo nº 1, e pela rejeição das

Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e Agostinho Patrus Filho,

que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.916/2010 na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 9, da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, no 1º turno, o Presidente defere

os pedidos de vista do Deputado Antônio Júlio. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. O Presidente recebe requerimento do Deputado Antônio Júlio em que

solicita seja realizada reunião para debater o Projeto de Lei Complementar nº

59/2010, do qual avoca a si a relatoria. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para as reuniões extraordinárias do dia 14/12/2010, às 14h15min e às

20h15min, desconvoca a extraordinária da mesma data, às 20h15min, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Antônio Júlio, Presidente - Agostinho Patrus Filho - João Leite - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2010

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz e Luiz Humberto Carneiro, membros da

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

Braz, 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 suspende a reunião. Às 15h35min, são reabertos os trabalhos com a

presença da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Luiz Humberto Carneiro

e Gilberto Abramo. A Presidente, Deputada Ana Maria Resende acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.161, 3.904, 3.931, 3.990/2009, 4.303, 4.508, 4.666, 4.782,
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4,786, 4.810, 4.861/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.877, 4.885, 4.887, 4.888,

4.890, 4.896, 4.900, 4.905, 4.907 e 4.913/2010 (Deputado Luiz Humberto Carneiro).

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

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

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Fianal dos

Projetos de Lei nºs 3.161, 3.904, 3.931, 3.990/2009, 4.303, 4.508, 4.666, 4.782,

4,786, 4.810, 4.861, 4.877, 4.885, 4.887, 4.888, 4.890, 4.896, 4.900, 4.905, 4.907 e

4.913/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os

membros da Comissão para a reunião extraordinária da mesma data, às 20h30min,

convoca-os para as reuniões extraordinárias de 14/12/2010, às 9h30min, às

14h30min e às 20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada - Gilberto Abramo.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2010

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro

Leão e Carlos Gomes. 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 expor e debater o Plano de Desenvolvimento

Institucional do Consórcio - PDIC-2010, que institui o Consórcio das Universidades

Federais do Sul - Sudeste, em Minas Gerais, a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Em seguida, comunica o recebimento

de correspondência da Delegação Mineira do Conselho Nacional de Entidades de

Base - Coneb -, solicitando ajuda para participação no 13º Coneb e na Bienal de

Cultura e Artes da UNE, e do Sr. Nardyello Rocha Oliveira, Presidente da Câmara
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Municipal de Ipatinga, publicada no “Diário do Legislativo” em 25/11/2010. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Antônio

Nazareno Guimarães Mendes, Reitor da Universidade Federal de Lavras - Ufla -;

Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, Reitor da Universidade Federal de Juiz de

Fora; Luiz Cláudio Costa, Reitor da Universidade Federal de Viçosa - UFV -; Paulo

Márcio de Faria e Silva, Reitor da Universidade Federal de Alfenas, e Paulo

Shigueme Ide, Vice-Reitor da Universidade Federal de Itajubá, representando o

Reitor Renato de Aquino Faria Nunes, 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 das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 4.891/2010, que recebeu parecer por sua aprovação, com a

Emenda nº 1. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 6.930, 6.944, 6.946, 6.950, 6.954, 6.956, 6.962, 6.966, 6.974 e

6.980/2010. 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 Ruy Muniz, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicitam seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para

realizar a reforma geral da E. E. Dona Caetana América de Menezes, localizada no

Distrito de Barra Alegre, Município de Ipatinga, conforme a indicação de nº 168,

apresentada pela vereadora-mirim Isabela Rodrigues Leão; e Ruy Muniz, Carlin

Moura, Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro Leão e Carlos Gomes, em que

solicitam seja encaminhado ao Ministro de Estado da Educação manifestação de

apoio integral da Comissão ao Consórcio das Universidades Federais Sul-Sudeste,

em Minas Gerais, a ser formalizado à partir do Plano de Desenvolvimento

Institucional do Consórcio PDIC-2010. 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, 13 de dezembro de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2010

Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas e Doutor Ronaldo, 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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Avanir

Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Varzelândia, em que solicita a esta

Comissão que apresente proposição para homologar acordo de alteração de limites

entre os Municípios de Varzelândia e Ibiracatu e encaminha cópias das leis

municipais que autorizam o procedimento, aprovadas por ambos os Municípios, e da

ata da reunião realizada por essa Câmara Municipal com os interessados. 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 6.921 a 6.928/2010. 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 relatório da audiência

pública do dia 2/12/2010, realizada por esta Comissão, cuja finalidade foi debater a

utilização de serviços públicos custeados pelo Município de Taiobeiras por parte de

comunidades pertencentes ao Município de Rio Pardo de Minas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Wander Borges, Presidente - Maria Tereza Lara - Padre João.

Data: 2/12/2010RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA

PÚBLICA Início: 9h15min Término: 13h30min

Comissão: Assuntos Municipais e Regionalização

Local: Rio Pardo de Minas

Tema: serviços públicos municipais. Alteração de limites entre Municípios.

Finalidade: debater a utilização de serviços públicos custeados pelo Município de

Taiobeiras por parte de comunidades pertencentes a Rio Pardo de Minas.

Origem: a requerimento do Deputado Paulo Guedes

Participantes Órgão ou entidade

Antônio Pinheiro da Cruz Prefeito Municipal de Rio Pardo de Minas

Vereador José Maria Ferreira dos

Santos

Presidente da Câmara Municipal de Rio

Pardo de Minas

Denerval Germano da Cruz Prefeito Municipal de Taiobeiras

Vítor Hugo Teixeira Presidente da Câmara Municipal de

Taiobeiras

Wilson da Silva Vereador da Câmara Municipal de Taiobeiras

Leonardo Santos Costa Coordenador do Setor de Limites do Instituto

de Geociências Aplicadas – IGA

Armindo Augusto dos Santos Diretor de Política Agrícola e Cooperativismo

da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado de Minas Gerais –

Fetaemg

Carlito Pereira da Costa Empresário

Vânia da Conceição Pinto Juíza de Direito da Comarca de Rio Pardo de

Minas

Sinopse: A reivindicação de treze comunidades rurais, que pleiteiam seu

desmembramento do Município de Rio Pardo de Minas e sua anexação ao Município



____________________________________________________________________________
2171

de Taiobeiras, motivou a audiência pública realizada por esta Comissão. A solicitação

funda-se na ausência de prestação de serviços públicos essenciais por Rio Pardo de

Minas a essas comunidades, as quais, também em virtude da maior proximidade,

recorrem ao Município vizinho. No entanto, o que seria a vontade das citadas

comunidades parece não refletir a posição dos Poderes Executivo e Legislativo de

ambos os Municípios, e a falta de consenso a respeito da solução do conflito resultou

em uma reunião  tumultuada.

A alteração de limites entre Municípios encontra óbice jurídico. A Emenda

Constitucional n° 15, de 1996, que alterou o § 4º d o art. 18 da Constituição da

República, condicionou a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de

Municípios a lei complementar federal que determine o período no qual o

procedimento poderá ser realizado. O citado regramento, no entanto, ainda não foi

editado. Não obstante isto, o Deputado Paulo Guedes defende a tese de que há

divergências jurídicas sobre o assunto e alega existirem decisões recentes do

Supremo Tribunal Federal em que essa Corte teria reconhecido a validade da

mudança de limites entre Municípios pertencentes a outros Estado da Federação,

citando, no caso, a emancipação de Municípios pelo Legislativo do Rio Grande do

Sul.

Além do entrave jurídico, o Prefeito de Rio Pardo de Minas, Antônio Pinheiro da

Cruz, apontou outros problemas de cunho administrativo, a exemplo da situação dos

servidores efetivos que trabalham em tais comunidades e são vinculados ao

Município de Rio Pardo de Minas, e da redução de recursos recebidos do Fundo de

Participação dos Municípios – FPM –, em caso de desmembramento, uma vez que o

repasse é calculado levando em conta o número de habitantes, com base nas

informações fornecidas pelo IBGE.

Por sugestão do Deputado Paulo Guedes, ambas as Câmaras Municipais e

Prefeituras se comprometeram a criar uma comissão para estudar o assunto.

Encaminhamentos: O Deputado Paulo Guedes anunciou que a Comissão de

Assuntos Municipais e Regionalização irá providenciar, perante o IGA, o estudo de

viabilidade municipal da mudança de limites entre os Municípios de Rio Pardo de

Minas e Taiobeiras.



____________________________________________________________________________
2172

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Doutor Ronaldo - Ademir Lucas.

ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

14/12/2010

Às 9h11min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo

Carneiro Leão e Almir Paraca. 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 as possíveis violações de direitos fundamentais decorrentes da decretação de

unidades ambientais no Estado, em especial no que se refere à consumação e aos

conflitos agrários. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as Sras. Luci Rodrigues Espeschit, Superintendente Regional do Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra -; e Cleide Aparecida

Nepomuceno, Defensora Pública do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria

Pública do Estado de Minas Gerais; e os Srs. Gercino José da Silva Filho, Ouvidor

Agrário Nacional e Presidente da Comissão Nacional de Combate à Violência no

Campo; Marco Aurélio Bezerra da Rocha, Superintendente Regional da SR 28 do

Incra; Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Coordenador do Centro de Apoio

Operacional de Conflitos Agrários; Vilson Luis da Silva, Presidente da Federação dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -; Luciano Luz

Badini Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de

Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação -

Caoma -; Frei Gilvander Luís Moreira, Assessor da Comissão Pastoral da Terra;

Vinícius Marcus Nonato da Silva, membro da Comissão de Direitos Humanos da

OAB-MG; Eduardo Tavares, Ouvidor Ambiental do Estado; e José Maria Soares,

Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de

Minas Gerais - FTIEMG -, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
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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, 15 de dezembro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Rosângela Reis.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2010

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Antônio Carlos Arantes, por indicação da Liderança do BPS)

e os Deputados Eros Biondini, Carlos Gomes e Fábio Avelar, membros da

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

Biondini, 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, a debater a situação das micro e pequenas empresas no Estado e elaborar

propostas para serem apresentadas aos novos governos estadual e federal e a

discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente comunica o recebimento de

correspondência do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG

publicada no “Diário do Legislativo”, em 4/12/2010. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Marlene do Couto, Conselheira do

Conselho Federal de Administração; e os Srs. Douglas Finardi, Coordenador-Geral da

Secretaria de Comércio e Serviço, representando Edson Lupatini Júnior, Secretário

de Comércio e Serviço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior; Romualdo Eustáquio Cardoso, Conselheiro do Conselho Regional de

Contabilidade - CRC-MG -, representando Walter Roosevelt Coutinho, Presidente do

CRC-MG; Baltasar Ronaldo de Oliveira Mendes, Vice-Presidente da Federação dos

Contabilistas do Estado de Minas Gerais, representando Rogério Marques Noé,

Presidente da mesma instituição; Olival Gonzaga de Resende, Presidente do
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Conselho das Micro e Pequenas Empresas da Associação Comercial de Minas;

Eduardo Heleno Valadares de Abreu, Presidente do Sindicato dos Escritórios de

Contabilidade, Auditoria e Perícias Contábeis do Estado de Minas Gerais -

Sinescontabil; Sauro Henrique de Almeida, Vice-Presidente do Sindicato das

Empresas de Consultoria, Assessoria, Perícias, Informações, Pesquisas e Empresas

de Serviços Contábeis no Estado de Minas Gerais - Sescon -, representando Luciano

Alves de Almeida, Presidente do Sescon; e Arnaldo Correia Silva Filho, Diretor de

Políticas e Programas para o Setor Terciário da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico, que 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. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Após

discussões, o Deputado Carlos Gomes entrega ao Sr. Douglas Finardi, Coordenador-

Geral da Secretaria de Comércio e Serviço do Ministério do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior, documento contendo sugestões do Conselho de

Microempresas da Associação Comercial de Minas de alterações ao Projeto de Lei

Complementar Federal nº 591/2010. 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 6.963/2010. 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, 15 de dezembro de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2010

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Gil

Pereira e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

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

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

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

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em turno único,

Projetos de Lei nºs 4.798 e 4.445/2010 (relator: Deputado Fábio Avelar); 4.991/2010

(relator: Deputado Almir Paraca); 4.928/2010 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz) e,

no 1º turno, 4.404/2010 (relator: Deputado Gil Pereira). 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 4.066/2009 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro). Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 4.445/2010 (relator: Deputado Fábio Avelar), que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 6.982 e 6.961/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

Comissão. É aprovado o relatório de audiência pública realizada em 11/8/2010, no

Distrito de Fidalgo, no Município de Pedro Leopoldo, com a finalidade de se

discutirem os impactos socioeconômicos da ampliação do Parque Estadual do

Sumidouro, determinada pelo Decreto Estadual nº 44.935, de 2008. 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 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira - Dalmo Ribeiro Silva.

Data: 11/08/2010RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA

PÚBLICA Início: 16h30min Término: 17h45min
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Comissão: Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Local: Externo (Associação Comunitária de Fidalgo, Rua Nossa Senhora da

Conceição, nº 148, Distrito de Fidalgo, no Município de Pedro Leopoldo)

Tema: Ampliação do Parque Estadual do Sumidouro.

Link para o projeto de lei: Projeto de Lei nº 4.840/2010

Http://www.almg.gov.br/index.asp?grupo=atividade_parlamentar&diretorio=mate&ar

quivo=projetos

Finalidade: Discutir os impactos socioeconômicos da ampliação do Parque Estadual

do Sumidouro, determinado pelo Decreto Estadual nº 44.935, de 2008.

Origem: A requerimento do Deputado Adalclever Lopes

Participantes Órgão ou entidade

Deputado Adalclever Lopes Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Vereador Kal Sena Câmara Municipal de Pedro Leopoldo

Maurício José Viana Representante dos agricultores de Quinta do

Sumidouro

Itamar Soares Bastos Comerciante de pedras lagoa santa

João Batista Mendes dos Reis Representante Lions Clube e Maçonaria

Geraldo Mendes Ex-Vereador de Pedro Leopoldo

Sílvio Eduardo da Silva Comerciante de pedras lagoa santa

Sinopse: Em virtude da ampliação do Parque Estadual do Sumidouro, as atividades

de mineração e de agricultura que lá se encontravam e que empregavam a população

local tiveram que ser fechadas. O moradores reclamam que o parque só trouxe

custos e impactos sociais para a população. Argumentam que, sem a mineração de

pedras lagoa santa e a agricultura, o Distrito não terá como subsistir.

O Deputado Adalclever Lopes afirmou ter protocolado projeto de lei que transforma

o parque em Área de Proteção Ambiental – APA. A população ficou satisfeita e

concorda que essa seria uma solução para o problema.

Formou-se uma comissão de moradores que irá acompanhar a questão com o

Deputado, inclusive em visita a ser agendada com o Governador do Estado.

Encaminhamentos: Foi constituída uma comissão de representantes da
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comunidade, presidida pelo Deputado Adalclever Lopes, com o objetivo de, em visita

ao Governador do Estado, apresentar os problemas e suas possíveis soluções

discutidas na audiência. Além disso, o referido Deputado protocolou no Plenário um

projeto de lei mudando o “status” do Parque Estadual do Sumidouro para Área de

Proteção Ambiental – APA – do Sumidouro.

“Links” para notas taquigráficas ainda não disponível.

Notícias: http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/not_806484.asp

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2010

Às 10h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo Valério e Doutor Ronaldo, 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 Doutor Rinaldo

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

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

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

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: no 2º turno,

Projetos de Lei nºs 955/2007 e 4.223/2010 (Deputado Doutor Rinaldo Valério),

4.222/2010 (Deputado Doutor Ronaldo). 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

955/2007 (relator: Deputado Doutor Rinaldo Valério), na forma do vencido no 1º turno;

4.222/2010 (relator: Deputado Doutor Ronaldo) e 4.223/2010 (relator: Deputado

Doutor Rinaldo Valério). 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 4.781; 4.949; 4.992/2010, este com a
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Emenda nº 1, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.933, 6.945, 6.957,

6.964 e 6.985/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.904/2009, 4.782,

4.810, 4.877, 4.887 e 4.888/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2010

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

Agostinho Patrus Filho, Lafayette de Andrada e João Leite (substituindo o Deputado

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

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, 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 15h29min são reabertos os

trabalhos com a presença dos Deputados Jayro Lessa, Lafayette de Andrada, Luiz

Humberto Carneiro e Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por

indicação da Liderança do PMDB). Está presente também o Deputado Sávio Souza

Cruz. 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 59/2010 e o Projeto de Lei nº 2.525/2010 são

retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.126/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 3.540/2009 (relator: Deputado

Luiz Humberto Carneiro); e 4.249/2010 (relator: Deputado Adalclever Lopes) na forma
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do vencido no 1º turno. Registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o parecer pela ratificação do

regime especial de tributação encaminhado pela Mensagem nº 555/2010, o qual

conclui pela apresentação de projeto de resolução (relator: Deputado Lafayette de

Andrada); e são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno, dos Projetos de Lei nºs 978/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada);

2.344/2008 (relator: Deputado Antônio Júlio); 2.122/2008 na forma do Substitutivo nº

1 ao vencido no 1º turno (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e pela aprovação,

no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 58/2010 (relator: Deputado Gustavo

Corrêa); e dos Projetos de Lei nºs 3.202/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (relator: Deputado Gustavo Corrêa), e

4.916/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com as Emendas nºs 1 a 9, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Na fase de discussão do parecer que conclui pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 4.917/2010 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, são

apresentadas as Propostas de Emendas nºs 1 a 3, do Deputado Délio Malheiros.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo as Propostas de Emendas.

Submetidas a votação, são rejeitadas as Propostas de Emendas nºs 1 e 2. O

Presidente informa que a Proposta de Emenda nº 3 deixa de ser apreciada por estar

comtemplada no parecer. Na fase de discussão do parecer que conclui pela

aprovação, no 1º turno, Projeto nº 4.159/2010 na forma do Substitutivo nº 1 e pela

rejeição das Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, são

apresentadas as Propostas de Emendas nºs 1, do Deputado Sargento Rodrigues, e 2

e 3, do Deputado Antônio Júlio. Após discussão e votação, é aprovado o parecer,

salvo as propostas de emendas. Submetidas a votação, são aprovadas as propostas

de emendas. É dada nova redação ao parecer. Registra-se a presença do Deputado

Agostinho Patrus Filho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária de hoje, às

20h15min, convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias do dia

15/12 às 14h15min e 20h15min e para a próxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Inácio Franco - Jayro Lessa - Antônio

Júlio.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2010

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Djalma Diniz,

por indicação da Liderança do BPS), 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 Tiago Ulisses,

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

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

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

proposições 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 6.951, 6.969, 6.977, 6.984 e 6.987/2010. 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, 15 de dezembro de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Tiago Ulisses e Luiz Humberto Carneiro (substituindo o Deputado Walter Tosta, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Célio Moreira. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

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

constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o

recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:

no 2º turno, Projeto de Lei nº 2.311/2008 (Deputado Adalclever Lopes). 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

2.311/2008 (relator: Deputado Adalclever Lopes), na forma do Substitutivo nº 1 ao

vencido no 1º turno. 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 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Célio Moreira - Délio Malheiros.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 14/12/2010

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon Melo,

Agostinho Patrus Filho (substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação da

Liderança do BPS) e Deiró Marra (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por

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

número regimental, o Deputado Dilzon Melo, na condição de Presidente, declara

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

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

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

reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a discutir e votar

pareceres de redação final e proposições da Comissão. O Presidente acusa o

recebimento do Projeto de Resolução nº 5.017/2010, no 2º turno, e avoca para si sua

relatoria. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Resolução nº 5.017/2010 (relator: Deputado Dilzon Melo). O

Projeto de Lei nº 4.916/2010, no 2º turno, é retirado de pauta por determinação do

Presidente da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Nesse momento,

o Deputado Antônio Carlos Arantes assume a Presidência 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 6.958, 6.960, 6.975, 6.986, 6.988 e 6.989/2010.

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 4.905/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio

Carlos Arantes e Domingos Sávio em que solicitam seja encaminhado pedido de

providências ao Ministério da Educação para a realização de estudos com o objetivo

de priorizar o acesso de jovens rurais aos sistemas de admissão das escolas técnicas

agrícolas federais; sejam encaminhados pedidos de providência às Secretarias de

Estado de Planejamento e Gestão e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para

que o programa Minas Leite seja ampliado, de forma a abranger a totalidade dos

Municípios mineiros; seja encaminhado ao governo do Estado, às Secretarias de

Estado de Agricultura, de Ciência e Tecnologia e de Desenvolvimento Econômico o

documento "Contribuição à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o

Aprimoramento da Política Estadual do Leite", elaborado pelas equipes do Polo de

Excelência do Leite e Derivados e da Embrapa Gado de Leite. São também

aprovados os relatórios das audiências públicas desta Comissão realizadas no dia

13/12/2010, às 10 horas e às 14 horas, que tiveram por finalidade debater o

aprimoramento das políticas estaduais do café e do leite, respectivamente. Nesse

momento, o Deputado Dilzon Melo faz declaração de voto sobre a importância da

realização das referidas audiências. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

reunião extraordinária, que será realizada amanhã, às 15h30min e se destina a
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apreciar matérias constantes na pauta e a discutir e votar pareceres de redação final

e proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Domingos Sávio - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63/2010, EM

14/12/2010

Às 19h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette de

Andrada, Gustavo Corrêa, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Dilzon Melo, por

indicação da Liderança do BSD) e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Délio

Malheiros, por indicação da Liderança do BPS), 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 Duarte

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

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

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

proposições da Comissão e acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual

designou o relator citado a seguir: no 2º turno, Proposta de Emenda à Constituição nº

63/2010 (Deputado Lafayette de Andrada). 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 2º turno,

o parecer pela aprovação, com a Emenda nº 1, da Proposta de Emenda à

Constituição nº 63/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, desconvoca a reunião de 15/12/2010, às 17 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Corrêa - Duarte Bechir - Tiago Ulisses.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro
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Lessa, Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio e Inácio Franco, 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. Os Projetos de Lei nºs 113 e

118/2007, 4.159 e 4.498/2010 são retirados da pauta por determinação do Presidente

da Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. O Presidente determina

a distribuição em avulso do parecer que conclui pela rejeição da Emenda nº 2,

apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº 59/2010, no 1º turno, do qual é o

relator. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias

da mesma data, às 14h15min e às 20h15min, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Inácio Franco - Jayro Lessa - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/12/2010

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Gilberto Abramo e Délio Malheiros, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e Lafayette de

Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
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proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

5.078/2010 (Deputado Sebastião Costa), 5.069 e 5.073/2010 (Deputado Gilberto

Abramo), 5.070/2010 (Deputado Célio Moreira) e 5.077/2010 (Deputado Dalmo

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

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

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade dos Projetos de

Lei nºs 5.019 e 5.042/2010 (relator: Deputado Gilberto Abramo) e 5.029/2010 com a

Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Délio Malheiros.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Gil Pereira e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses,

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

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência da Sra.

Adriene Andrade, Corregedora do Tribunal de Contas, encaminhando o

demonstrativo gráfico de resultados daquele órgão no primeiro semestre de 2010; e

de correspondências publicadas no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas

entre parênteses, das Sras. Paula Fernandes dos Santos e Maria Cláudia Pinto,

respectivamente Diretora Regional de Apoio Técnico e Superintendente Regional da

Supram ASF (5/8/2010); dos Srs. Carlos Alberto Pavan Alvim, Secretário de Estado

de Governo (25/9/2010), e Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (2/10/2010);
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da Sra. Scheilla Samartini Gonçalves, Superintendente Regional de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável da Região Central Metropolitana (15/10/2010); e do Sr.

Hércio José Ramos Brandão, Superintendente de Relações Institucionais da Agência

Nacional de Energia Elétrica - Aneel (30/10/2010). Passa-se à 2ª Fase da 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 6.819, 6.831, 6.909, 6.910, 6.911, 6.912 e 6.913/2010. Passa-

se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de

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

Deputado Wander Borges em que solicita a realização de audiência pública destinada

a debater o Projeto Quarta Pelotização, que prevê a expansão das plantas da

Samarco Mineração e a construção de um mineroduto e de um concentrador.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Gil Pereira.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/12/2010

Às 10h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Lafayette de Andrada e Padre João, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. 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 Presidência informa que faz retirar

da pauta da reunião o Projeto de Lei Complementar nº 58/2010, no 2º turno, por falta

de pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
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sua vez, o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

45/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) com a Emenda nº 1 ao vencido no

1º turno; o parecer pela aprovação, no 1º turno, das Emendas nºs 3 e 4 apresentadas

em Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº 66/2010 (relator: Deputado Délio

Malheiros). É baixado em diligência ao Tribunal de Justiça o Projeto de Lei nº

3.154/2009 (relator: Deputado Délio Malheiros), no 1º turno. 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 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/12/2010

Às 14h51min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Padre João e Adalclever Lopes (substituindo este ao Deputado

Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB), 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, em

seguida, suspende os trabalhos por quinze minutos. Às 15h46min, a Presidência

comunica que deixa de reabrir os trabalhos, uma vez que não há matéria a ser

apreciada nesta renião, por falta de pressupostos regimentais, 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 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Neider Moreira - Ademir Lucas -

Domingos Sávio.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
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REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do PT) e os

Deputados Wander Borges e Padre João (substituindo o Deputado Paulo Guedes,

por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Wander Borges, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 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 7.001 a

7.005/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Wander Borges, Presidente - Padre João - Maria Tereza Lara.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 20h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Inácio Franco (substituindo a Deputada Rosângela Reis, por indicação da Liderança

do BPS) e Padre João (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da

Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Ivair Nogueira, 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 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
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pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

118/2007 é retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão por não

cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº113/2007 na forma do substitutivo nº

1 (relator: Deputado Inácio Franco). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próximas reuniões extraordinárias, a serem realizadas em 16/12/2010, às 10 horas e

às 14h30min, no Plenarinho I, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Duarte Bechir - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 762/2007

Dê-se ao art. 3º - A - acrescentado a Lei nº 12.791, de 1998 a que se refere o art. 2º

a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

“Art. 3º-A - Fica proibido o uso de telefone móvel nas unidades de atendimento das

instituições a que se refere o art. 1º.

§ 1º - Será permitido o uso de telefone móvel em situações de emergência ou em

caso de comprovada necessidade, desde que previamente comunicado ao

responsável pelo gerenciamento da agência ou da unidade de atendimento.

§ 2º - Compete as instituições a que se refere o art. 1º zelar pela observância do

disposto neste artigo.”.”.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Carlin Moura - Luiz Humberto Carneiro.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.311/2008

Substitua-se, no § 1º do art. 12, a expressão “Da margem para as consignações

facultativas” pela expressão “Como margem para as consignações facultativas”.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Sebastião Costa

Justificação: Esta emenda tem o objetivo de manter a redação originalmente
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proposta para o dispositivo, o que torna o seu sentido mais adequado às pretensões

do projeto de lei.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.159/2010

Acrescente-se o seguinte artigo à Lei nº 15424/04:

“Art. 49-A - Os notários e registradores de Minas Gerais são autorizados a realizar,

no estabelecimento de suas serventias, além da prática dos atos notariais e registrais

propriamente ditos, as seguintes atividades, ressalvadas as incompatibilidades do art.

25 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994:

I - celebração de convênios ou contratos com entidades da administração pública

direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, suas autarquias ou

empresas públicas ou empresas por elas controladas, total ou parcialmente, visando

à prestação de serviço público ou de utilidade pública;

II - prestação de serviços públicos ou de utilidade pública, desde que autorizadas

por lei federal, estadual ou municipal ou por ato normativo próprio de quem detenha

poder regulamentar de atividade de serviços públicos ou de utilidade pública.

Parágrafo único - O notário ou o registrador  deverão  encaminhar ao Juiz Diretor do

Foro de sua comarca, por meio de ofício descritivo das atividades, cópia do contrato

ou do convênio firmado nos termos deste artigo.”.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Gilberto Abramo - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº

544/2010, o projeto de lei em epígrafe, que contém a Revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 para o exercício 2011.

Publicado em 7/10/2010, 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
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acordo do Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse período, 225 emendas.

Nos termos do § 5º do art. 204 do Regimento Interno, esta Comissão passa a

analisar o projeto e as emendas apresentadas.

Fundamentação

O Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, 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 –, plano estratégico indicativo para o Estado, cujo principal objetivo

é consolidar um conjunto de grandes escolhas que irão orientar a construção do

futuro em um horizonte de longo prazo.

O Projeto de Lei nº 4.894/2010 dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011, atendendo à determinação do art. 7º da Lei nº 17.347, de janeiro

de 2008. Nele são apresentadas, de forma consolidada, as alterações promovidas

nas diretrizes, objetivos, indicadores, programas, ações e metas da administração

pública estadual para o exercício de 2011. 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 2011.

A revisão do PPAG, etapa inerente e necessária ao processo de planejamento,

possibilita a avaliação dos programas e ações propostos e a correção de rumos, se

necessária, para promover a adequação do plano à realidade. Assim, o processo de

revisão, ao lado do monitoramento, é mais uma inovação que visa perseguir a

eficiência, a eficácia e a efetividade da função de planejamento e das políticas

públicas.

A proposta de revisão prevê a inclusão de sete novos programas, dentre os quais

se destacam o Programa 002 – Saúde Integrada - Logística e Apoio às Redes de

Atenção; o Programa 152 – Fomento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas; e o

Programa 168 – Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - Prodetur

Nacional Minas Gerais. Os demais programas incluídos tratam da coordenação,

operacionalização e gestão de políticas públicas relacionadas aos seguintes temas:

sistema de defesa social, sistema socioeducativo e ações da Secretaria de Estado de
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Governo – convênios, atos normativos e administrativos da Casa Civil.

Propõe também a exclusão de oito programas: Programa 008 – Choques Setoriais

de Gestão; Programa 054 – Viva - Vida; Programa 138 – Gerenciamento e

Disseminação da Informação Cultural; Programa 177 – Modernização Institucional;

Programa 257 –Programa de Captação de Recursos Externos para Apoio e Pesquisa

no Estado de Minas Gerais; Programa 754 – Construção e Reforma de Unidades

Prediais - Funed; Programa 769 – Capitalização da Prominas; Programa 776 –

Construção e Reformas Prediais.

De acordo com as justificativas apresentadas para a exclusão, as ações desses

programas foram agregadas a outros programas ou terão suas finalidades

executadas por meio de outras ações de programas existentes, não havendo a

necessidade de programas específicos para os objetivos desejados. A única exceção

é o programa Capitalização da Prominas, que será extinto porque não há perspectiva

de capitalização daquela empresa em 2011.

Outros 83 programas existentes tiveram ações incluídas ou excluídas. Aqui também

as exclusões se justificaram em virtude de as ações terem sido transferidas para

outros programas, ou porque suas finalidades foram incorporadas a outras ações, ou

simplesmente por perda de objeto. A título de exemplo, citamos o Programa 006 –

Cidade Administrativa: propõe-se a exclusão de quatro ações e a inclusão de outras

quatro. As exclusões decorrem da perda de objeto de ações já concluídas ou da

transferência das ações para a Unidade Orçamentária Cidade Administrativa. Já as

inclusões se justificam por novas necessidades, como a viabilização do

funcionamento da nova sede do governo, infraestrutura e ações corretivas, garantia

do cumprimento das condicionantes ambientais da licença de operação do complexo,

bem como desapropriação e melhorias no entorno.

Os recursos alocados no plano, que engloba as dotações dos orçamentos fiscal e

de investimentos, inclusive as despesas intraorçamentárias, totalizam cerca de 52

bilhões de reais, distribuídos em despesas de custeio e capital.

Uma análise dos gastos por área de resultado evidencia a estratégia de longo prazo

do governo: dos recursos alocados, 9,3% são para a área Educação de Qualidade,

8,0% para a área Vida Saudável e 7,7% para Investimento e Valor Agregado da
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Produção. A importância relativa dessas três áreas fica ainda mais evidente se

considerarmos que 66% dos recursos – 35,4 bilhões de reais – são destinados para

os Programas Especiais, que concentram as despesas de pessoal e serviços da

dívida pública.

A vinculação constitucional de recursos para a educação e para a saúde explica,

em parte, aqueles 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 ideia de que o diagnóstico do plano explica as prioridades da agenda

de governo.

À área de resultado Defesa Social foram destinados, por sua vez, 2,3% dos

recursos previstos. Se considerarmos as despesas com pessoal, incluídas nos

Programas Especiais, os recursos despendidos em segurança pública tornam-se

ainda mais significativos. Isso confirma que o enfrentamento da criminalidade tem

adquirido, cada vez mais, importância na agenda governamental.

A Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, com recursos equivalentes 1,2% do

total; a Rede de Cidades e Serviços, com 1,1%; a Logística de Integração e

Desenvolvimento, com 0,9%; e a Inovação, Tecnologia e Qualidade, com 0,6%

apontam outras áreas prioritárias na agenda de governo.

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.

Cabe destacar ainda a participação popular no processo de revisão do PPAG 2008-

2011 para o exercício 2011. Ao longo do mês de novembro, esta Casa promoveu
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audiências públicas em Itapagipe, São João Nepomuceno, Itaobim e na Capital com

vistas a discutir as ações do PPAG, bem como colher sugestões para o seu

aprimoramento. Desse processo, resultaram 395 propostas populares que, após

análise da Comissão de Participação de Popular, foram transformadas em 230

Propostas de Ação Legislativa, que geraram 82 emendas ao projeto de revisão do

PPAG e 60 emendas ao projeto de lei orçamentária, além de requerimentos

solicitando providências e informações a órgãos e entidades da administração

pública.

Foram apresentadas 225 emendas ao projeto de lei de revisão do PPAG, sendo

143 emendas apresentadas por parlamentares – correspondentes às Emendas nºs 1

a 143 – e 82 emendas de autoria da Comissão de Participação Popular – Emendas

nºs 144 a 225 – e, neste parecer, estamos apresentando as Emendas nºs 226 a 290,

algumas solicitadas pelo Poder Executivo para adequação da Proposta de Revisão

do PPAG, exercício de 2011. Foram apresentadas também subemendas a algumas

emendas para adequação ao referido projeto de revisão.

Tendo em vista a escassez de recursos ordinários livres, foram rejeitadas algumas

emendas parlamentares que acarretariam grande impacto orçamentário. Outras

emendas foram rejeitadas devido a sua impertinência ao planejamento do Estado.

Ao estabelecer que os projetos de lei de revisão do PPAG e do orçamento anual

serão encaminhados a esta casa até três meses antes do encerramento do exercício

financeiro e que sua tramitação será simultânea, a Constituição Estadual e o

Regimento Interno visam garantir a articulação, a interdependência e a

compatibilidade entre as leis do ciclo orçamentário. Com esta mesma preocupação,

serão propostas alterações em algumas ações do PPAG com o intuito de adequá-las

à distribuição de recursos orçamentários decorrente da aprovação de emendas de

autoria parlamentar ao orçamento. A compatibilização do PPAG em relação ao

orçamento representa um ganho de qualidade nas leis do ciclo orçamentário. A partir

desse procedimento, esta Casa encaminhará ao Poder Executivo proposições de lei

articuladas, interdependentes e compatíveis.

Para realizar essa operação, estamos apresentando neste parecer as Emendas nºs

250 a 290 e as subemendas nºs 83.1, 149.1, 159.1, 161.1, 163.1, 167.1, 169.1, 170.1,
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171.1, 203.1, 208.1 e 218.1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.894/2010, com

as Emendas nºs 10 e 37 apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 145

a 148, 151 a 158, 160, 162, 164, 165, 168, 172 a 177, 179 a 182, 184 a 200, 202, 204

a 207, 210 a 217, 219 a 225 apresentadas pela Comissão de Participação Popular;

com as Emendas nºs 226 a 290, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3 a 8, 25, 28,

55, 81, 83, 87, 99, 113, 134, 144, 149, 150, 159, 161, 163, 166, 167, 169 a 171, 178,

183, 203, 208 e 218, apresentadas ao final deste parecer; e pela rejeição das

Emendas nºs 1, 2, 9, 11 a 24, 26, 27, 29 a 31, 34 a 36, 38 a 50, 52 a 54, 56 a 79, 82,

84 a 86, 88 a 91, 93 a 98, 100 a 112, 115 a 133, 136 a 143.

As Emendas nºs 3 a 8, 25, 28, 55, 81, 83, 87, 99, 113, 134, 144, 149, 150, 159, 161,

163, 166, 167, 169 a 171, 178, 183, 203, 208 e 218 ficam prejudicadas pela

aprovação das respectivas subemendas.

A seguir, relacionamos as emendas que ficam prejudicadas pela aprovação de

outras emendas: A Emenda nº 32 prejudicada pela aprovação da Emenda nº 188, a

33 pela 183, a 51 pela 178.1, a 80 pela 215, a 92 pela 155, a 114 pela 149.1, a 135

pela 191, a 201 e a 209 pela 167.1.

Emenda nº 3 /1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1066 - MANUTENCAO DO

CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS E ALCANCE DE AUTO-

SUSTENTABILIDADE.

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, DE ACORDO

COM A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUINDO-SE OS

CATADORES ORGANIZADOS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, VISANDO À

GERAÇÃO DE TRABALHO E À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Justificativa: Executar cursos de capacitação para gestores públicos atendendo aos
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requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010).

------------------------------

Emenda nº 4 /1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 003 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS

DE INOVAÇÃO - Ação: 4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE

PESQUISA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 7     11.470.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 3      3.000.000,00

Mata 2      3.500.784,00

Norte de Minas 5      7.500.000,00

Rio Doce 1      2.000.000,00

Sul de Minas 2      4.000.000,00

Triângulo 2      4.500.000,00

------------------------------

Emenda nº 5 /1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 1205

- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1              0,00

Estadual 0              0,00

Noroeste de Minas 0      8.490.000,00

Rio Doce 1         10.000,00

Sul de Minas 0              0,00

Justificativa: Mudança de regionalização e antecipação de metas devido à urgência

na construção de unidade socieducativa na região do Rio Doce, especificamente no

Vale do Aço. Meta com previsão de construção para região "estadual em 2014, no

valor de R$12.000.000,00 (doze milhões). Necessidade de antecipação e mudança
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para região Rio Doce para 2011.

------------------------------

Emenda nº 6/1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 013 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS -

Ação: 1280 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO

INTEGRADO - UAI

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 6     72.926.719,00

Rio Doce 1         10.000,00

Justificativa: Mudança de Região. Inclusão Rio Doce: município de IPATINGA.

Necessidade de implantação de posto do UAI em Ipatinga, visando melhoria na

infraestrutura de atendimento e dos processos visando descomplicar a relação com o

cidadão. Demanda muito grande.

------------------------------

Emenda nº 7 /1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 COMPETITIVA SETORIAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 4        744.282,00

Rio Doce 1         10.000,00

Justificativa: Criação e Consolidação de Núcleos de inteligência competitivasetorias

em IPATINGA.

------------------------------

Emenda nº 8/1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

Ação: .... - IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE IPATINGA
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Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: IMPLANTAR O HOSPITAL METROPOLITANO DE IPATINGA QUE

SERVIRÁ COMO REFERÊNCIA PARA TODA A MACRORREGIÃO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO.

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce 1          1.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O ATENDIMENTO À SAUDE NO VALE DO AÇO AINDA É

INSUFICIENTE, APESAR DE CONTAR COM INSTITUIÇÕES DE EXCELÊNCIA

COMO O HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. A REGIÃO METROPOLITANA ESTÁ EM

PLENA EXPANSÃO E NECESSITA DE INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE.

------------------------------

Emenda nº 25 /1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Ação: .... - OLIMPIADA ESTADUAL SUPERAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Garantir o treinamento e a consequente realização de olimpíada para

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação com vistas à

recuperação e à reinserção social dos adolescentes.

Produto: ATLETA PARTICIPANTE

Unidade de medida: ADOLESCENTE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 300          1.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Promover a integração dos adolescentes dos centros sócio educativos

de internação e provisórios de todo Estado através de atividade esportiva visando o

intercâmbio, a integração e a reinsersão. A ação ora proposta complementa este

processo ja desenvolvido através do programa Superação.

------------------------------

Emenda nº 28/1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - INCENTIVO AO PROJETO INTEGRADO - PROMALC (PROGRAMA

MINEIRO DE ALCOOL, LEITE E CACHAÇA)

Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: IMPLANTAR O PROJETO PILOTO INTEGRADO - PROMALC

(PROGRAMA MINEIRO DE ALCOOL, LEITE E CACHAÇA) NO MUNICÍPIO DE

NOVA UNIÃO

Produto: MUNICÍPIO ENVOLVIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1          1.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O PROMALC É UM PROJETO DESENVOLVIDO EM UM TRABALHO

DE PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, MUNICÍPIOS E INICIATIVA

PRIVADA/AMPAC (ASSOC. MINEIRA DE PRODUT. AGUARDENTE DE CANA),

QUE VISA A OTIMIZAÇÃO E USO INTEGRADO DAS INSTALAÇÕES DE

PROPRIEDADES RURAIS PRODUTORAS DE LEITE, ALCOOL E CACHAÇA, COM

VISTA A AUMENTAR A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DESSES PRODUTORES,

MELHOR UTILIZAR SEUS INSUMOS E DAR DESTINAÇÃO ADEQUADA AOS

RESÍDUOS.
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O PROJETO PILOTO PROPÕE A IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA UNIDADE

EXPERIMENTAL NA CIDADE DE NOVA UNIÃO, EM RAZÃO DA BOA

INFRAESTRUTURA DAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO E DA

SENSIBILIZAÇÃO JÁ FEITA NO MUNICÍPIO.

UM DOS BNEFÍCIOS DO PROJETO É QUE OS RESÍDUOS DA PRODUÇÃO DA

CACHAÇA PODEM SER UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO ALCOOL ANIDRO,

ELIMINANDO UM DOS PROBLEMAS MAIORES DO SETOR QUE É A

DESTINAÇÃO ADEQUADA DA PARTE NÃO UTILIZADA DA AGUARDENTE, AOS

FINAL DO PROCESSO DE ALAMBICAGEM, QUANDO SOBRA A CHAMADA

"CABEÇA" E "CALDA" DA CACHAÇA, QUE NÃO SERVEM PARA CONSUMO

HUMANO, MAS PODEM SER DESTINADAS À PRODUÇÃO DE ALCOOL

COMBUSTÍVEL.

OUTRO BENEFÍCIO É QUE O RESÍDUO DA MOAGEM DA CANA, TANTO NA

USINA DE ALCOOL QUANTO NO ALAMBIQUE DE CACHAÇA, PODE SER

DESTINADO AO CONSUMO ANIMAL NAS FAZENDAS DE PRODUÇÃO DE LEITE.

------------------------------

Emenda nº 55/1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 047 - RMBH

Ação: .... - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS NA VIA

BARRAGINHA

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: Remover e reassentar as famílias que ocupam a Via Barraginha, em

Sabará.

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1          1.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: 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, inciso IV. As famílias que

ocupam irregularmente bem público na Via Barraginha, em Sabará, não têm com

quem contar, nem para onde ir, vivem em local destituído de segurança e serviços

públicos e sofrem com a ausência de saneamento básico. Estas pessoas que

ocupam a pista de rolamento estabeleceram seus domicílios no local como sua única

forma de conseguir moradia, uma vez que nem a sociedade nem o Poder Público

lhes oferecem alternativas melhores. Repise-se que os referidos moradores

construíram suas moradias na via porque não foram contemplados pelos programas

habitacionais existentes. Irrefutável que os direitos assegurados pela Constituição da

República não estão sendo efetivamente disponibilizados aos cidadãos, motivo pelo

qual apresentamos a emenda em comento para sanar esse aflitivo passivo social.

------------------------------

Emenda nº 81/1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 2011 Financeiras 2011

Central              1          1.000,00

Estadual              0              0,00

Norte de Minas              1      1.643.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A emenda em comento visa garantir a construção de um Batalhão do
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Corpo de Bombeiros Militar no Município de Timóteo.

------------------------------

Emenda nº 83/1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 0      2.543.989,00

Central 13     27.207.900,00

Centro Oeste 2      4.089.632,00

Estadual 4     14.440.283,00

Jequitinhonha / Mucuri 0              0,00

Mata 0     14.451.017,00

Noroeste de Minas 0              0,00

Norte de Minas 2        814.503,00

Rio Doce 2      1.607.843,00

Sul de Minas 2      4.964.303,00

Triângulo 0     30.501.282,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 87/1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA - Ação: 4056 - EDUCAÇÃO E

EXTENSÃO AMBIENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1         54.000,00

Central 1         54.000,00

Centro Oeste 1         54.000,00
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Jequitinhonha / Mucuri 1         54.000,00

Mata 1         67.000,00

Noroeste de Minas 1         54.000,00

Norte de Minas 1         54.000,00

Rio Doce 1         54.000,00

Sul de Minas 1         54.000,00

Triângulo 1         54.000,00

Justificativa: A emenda visa garantir a realização de projetos e ações de educação

ambiental na região do Alto Paranaíba.

------------------------------

Emenda nº 99/1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 199 - INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Ação: 4471 -

SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

E PROCESSOS INOVADORES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1          1.000,00

Justificativa: A emenda visa estimular a pesquisa e o desenvolvimento de produtos

e processos inovadores em todas as regiões do Estado.

------------------------------

Emenda nº 113/1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU COMPENENTES DE

COMUNIDADES TRADICIONAIS, COMO QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

Produto: DOCUMENTO EMITIDO

Unidade de medida: DOCUMENTO
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Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 134 /1 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA -

Ação: 4106 - FOMENTO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA

Mudança de unidade orçamentária para: 2421 - INSTITUTO DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Mudança de finalidade para: PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DE

AGRICULTORES URBANOS E PERIURBANOS, INCLUSIVE AQUELES DE MATRIZ

ORGÂNICA, MELHORAR A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUAS FAMÍLIAS E

GERAR

RENDA PARA OS BENEFICIADOS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 180        280.280,00

Justificativa: Implantação do programas de hortas organicas para disponibilizar

alimentos saudáveis a população e criação de feiras livres para gerar emprego e

renda com a comercialização destes produtos.

------------------------------

Emenda nº 144/1 (originada da PLE nº 1.238/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4341 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

Mudança de produto para: HOSPITAL AMPLIADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA



____________________________________________________________________________
2205

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata 70      8.010.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Ampliação da meta financeira da ação, visando equipar o 2º módulo do

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora- UFJF.

Justificação Seplag: Retificar o produto/unidade de medida da ação tendo em vista

viabilizar o monitoramento da execução física em consonância com a correlata

execução financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de

Elaboração da LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 149/1 (originada da PLE nº 1.348/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - Ação: 4514 -

APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA IMATERIAL

Mudança de nome para: Promoção da memória indígena de Minas Gerais.

Mudança de finalidade para: Promover a valorização da cultura indígena, suas

festas e rituais tradicionais, inclusive por meio da produção de mídias para utilização

de professores e alunos da rede estadual de ensino.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 10         18.836,00

Central 29         47.000,00

Centro Oeste 10         18.836,00

Estadual 0        640.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 10         18.836,00

Mata 10         18.836,00

Noroeste de Minas 5          9.416,00
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Norte de Minas 16         28.232,00

Rio Doce 10         68.836,00

Sul de Minas 10         18.836,00

Triângulo 10         18.836,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O aumento de R$ 50 mil na meta financeira na Região do Rio Doce

visa propiciar condições para que os povos indígenas ali estabelecidos possam criar

espaços de intercâmbios, trocas, valorização e fortalecimento de suas festas

tradicionais, tornando conhecida suas culturas.

------------------------------

Emenda nº 150/1 (originada da PLE nº 1.358/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 4459 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO JEQUITINHONHA

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha / Mucuri 100        500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 490.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O aporte de R$ 490 mil reais à meta financeira, totalizando R$ 500 mil

reais tem por objetivo propiciar os recursos necessários para a efetiva construção, em

Itaobim, do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha, previsto na Ação 4459 do

Projeto Estruturador 009 - Circuitos Culturais de Minas Gerais. A implantação desse

centro cultural na cidade de Itaobim se justificaria em razão de sua localização

geográfica na confluência de rodovias estaduais e federais.

Justificação Seplag: Retificar a unidade de medida da ação tendo em vista viabilizar
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o monitoramento da execução física em consonância com a correlata execução

financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de Elaboração da

LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 159/1 (originada da PLE nº 1.442/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - Ação: 4409 - ESTÍMULO

À PRODUÇÃO CULTURAL

Mudança de unidade orçamentária para: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE

CULTURA

Mudança de finalidade para: INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO CULTURAL

EM SUAS VÁRIAS MODALIDADES, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA

DIVERSIDADE CULTURAL E ARTÍSTICA DE MINAS GERAIS.

Mudança de produto para: PROJETO APOIADO

Mudança de unidade de medida para: PROJETO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 13        505.601,00

Central 32      1.261.673,00

Centro Oeste 13        505.601,00

Estadual 0      1.080.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 14        555.601,00

Mata 13        505.601,00

Noroeste de Minas 7        252.800,00

Norte de Minas 20        757.820,00

Rio Doce 13        505.601,00

Sul de Minas 13        505.601,00

Triângulo 13        505.601,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 161/1 (originada da PLE nº 1.286/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 2011 Financeiras 2011

Central 2        544.900,00

Centro Oeste 0         50.000,00

Estadual 0      2.183.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1        150.000,00

Mata 2        252.450,00

Sul de Minas 2        252.450,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 163/1 (originada da PLE nº 1.247/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 6      4.052.603,00

Central 44     26.690.413,00

Centro Oeste 16      8.706.597,00

Estadual 0        250.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 14     10.205.204,00

Mata 41     20.883.818,00



____________________________________________________________________________
2209

Noroeste de Minas 1      6.075.092,00

Norte de Minas 14     11.427.402,00

Rio Doce 14     10.729.402,00

Sul de Minas 31     16.424.110,00

Triângulo 9      7.085.716,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.960.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 166/1 (originada da PLE nº 1.252/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4234 - COFINANCIAMENTO

DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE

PROTEÇÃO BÁSICA

Mudança de finalidade para: PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCOS ATRAVÉS DO

COFINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA

(REDE SOCIOASSISTENCIAL) DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OFERTANDO

SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS CONTINUADOS QUE

POSSIBILITAM A SOBREVIVÊNCIA, O ACOLHIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A

SOCIALIZAÇÃO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE SOCIAL E FRAGILIDADE DE VÍNCULOS e do cofinanciamento

dos benefícios eventuais.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1         11.280,00

Central 41      2.424.060,00

Centro Oeste 3         80.160,00

Estadual 29      3.062.841,00

Jequitinhonha / Mucuri 8        288.000,00

Mata 13        207.360,00
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Norte de Minas 15        472.320,00

Rio Doce 7        171.600,00

Sul de Minas 12        157.680,00

Triângulo 3        107.280,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A ampliação da meta física e financeira na ação, com especificação na

LOA, se justifica pelas razões abaixo expostas:

- necessidade de alocar recursos para cofinanciar municípios para o pagamento de

benefícios eventuais, respeitando o disposto na LOAS e no Decreto nº 6.308/07, que

regulamenta os benefícios eventuais, uma vez que os recursos destinados para essa

ação, em 2010, foram suficientes para atender apenas 4 municípios;

- necessidade de investimento na estrutração dos Cras. Todos os municípios

mineiros contam com pelo menos um Cras, mas muitos ainda se encontram em

situação precária e em imóveis alugados. Há demanda específica para os municípios

de Itapagipe, Berilo, Ninheira e Novo Cruzeiro.

- necessidade de investimento em locomoção (veículo) com o fim de viabilizar

visitas domiciliares, especialmente a pessoas com deficiência e idosos.

- necessidade de garantir atendimennto às famílias de acampamentos e áreas

ocupadas.

Justificação da Seplag: Destacar os recursos financeiros necessários para implantar

o piso mineiro de assistência social, o qual será implementado mediante o

cofinanciamento da rede de proteção social nos 853 municípios mineiros.

------------------------------

Emenda nº 167/1 (originada da PLE nº 1.252/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

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)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        666.665,00

Estadual 0     47.463.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 2        240.000,00

Mata 0        600.000,00

Norte de Minas 1         70.000,00

Rio Doce 0      1.500.000,00

Sul de Minas 0      1.000.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 310.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O CRAS do Município de Berilo no Distrito de Leliveldia está sendo

usado também como posto de saúde e é insuficiente para atender às demandas do

CRAS.

Necessidade de construção de CRAS nos municípios de Novo Cruzeiro e Ninheira,

devido à precariedade desses equipamentos sociais .

------------------------------

Emenda nº 169/1 (originada da PLE nº 1.337/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 as rurais e dos sistemas prisional e socioeducativo,

implantando padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos e recursos

didáticos e pedagógicos, dotando as escolas de refeitórios e instalações sanitárias,

cozinhas, quadras poliesportivas e bibliotecas adequadas e realizando as adaptações

necessárias à promoção da acessibilidade dos alunos com deficiência, a partir de

demandas definidas pelos colegiados escolares.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 39      3.871.880,00

Central 166     16.582.820,00

Centro Oeste 17      3.268.714,00

Estadual 0      1.405.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 42      6.115.672,00

Mata 60      8.714.666,00

Noroeste de Minas 38      3.583.028,00

Norte de Minas 98     11.432.682,00

Rio Doce 63     11.167.104,00

Sul de Minas 73      8.850.412,00

Triângulo 54      4.353.022,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 190.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 170/1 (originada da PLE nº 1.337/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 as rurais e as dos sistemas prisional e socioeducativo, implantando

padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos, e recursos didáticos e

pedagógicos, dotando as escolas de refeitório e instalações sanitárias, cozinhas,

quadras poliesportivas e bibliotecas adequadas, e realizando as adaptações físicas

necessárias à promoção da acessibilidade dos alunos com deficiência, a partir de

demandas definidas pelos colegiados escolares.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Alto Paranaíba 18      2.490.724,00

Central 218     16.051.454,00

Centro Oeste 39      6.128.522,00

Estadual 0        435.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 40      5.679.674,00

Mata 27      4.528.114,00

Noroeste de Minas 11      2.597.924,00

Norte de Minas 43      6.158.116,00

Rio Doce 91     14.652.723,00

Sul de Minas 101     14.540.832,00

Triângulo 62      9.411.917,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 190.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 171/1 (originada da PLE nº 1.343/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA

EDUCACIONAL - Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Mudança de finalidade para: Disponibilizar recursos humanos, materiais e

financeiros aos municípios, visando à melhoria dos padrões de qualidade do ensino

no Estado.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0         30.000,00

Estadual 100     25.485.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1         30.000,00

Sul de Minas 0         50.000,00

Triângulo 10        390.000,00

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 420.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção de quadras poliesportivas em escolas municipais situadas

no Triângulo Mineiro e de cobertura do pátio de escola municipal situada na região do

Vale do Jequitinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 178/1 (originada da PLE nº 1.427/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

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, inclusive de matriz orgânica, para a

alimentação escolar, programas públicos de abastecimento e demais oportunidades

de comercialização.

Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 200        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 183/1 (originada da PLE nº 1.260/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Ação: .... - Construção, ampliação, reforma e aparelhamento das unidades e dos

campi da Uemg

Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS



____________________________________________________________________________
2215

Finalidade: Construir, ampliar, reformar e aparelhar os campi da Uemg para atender

à demanda das unidades da capital mineira e do interior do Estado.

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        410.000,00

Estadual 1      1.000.000,00

Triângulo 1        500.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.910.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Inclui ação destinada à construção, ampliação e reforma das unidades

e dos campi da Uemg, com vistas a assegurar recursos para a construção do

"campus" da Uemg em Belo Horizonte. Essa é uma demanda antiga e que se justifica

pela extensão da universidade e sua importância no ensino superior mineiro. Mais do

que isso, é notório que a universidade carece de estrutura adequada em Belo

Horizonte para a realização de suas atividades.

------------------------------

Emenda nº 203 /1 (originada da PLE nº 1.318/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1067 - IMPLANTAÇÃO DE

SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA DESTINAÇÃO FINAL E

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Mudança de finalidade para: Apoiar as administrações municipais na

implementação de medidas tecnicamente adequadas para disposição final de

resíduos urbanos.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 2         22.000,00
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Jequitinhonha / Mucuri 1        300.000,00

Triângulo 1        800.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 208 /1 (originada da PLE nº 1.433/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS - Ação:

4200 - INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS

DE BAIXA RENDA

Mudança de finalidade para:

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 20              0,00

Central 136              0,00

Estadual 471      2.844.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 48              0,00

Norte de Minas 22              0,00

Rio Doce 17        100.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 218/1 (originada da PLE nº 1.357/2010) Autoria: Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 241 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Ação: 4187 -

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Mudança de finalidade para: Estabelecer diretrizes e orientações pedagógicas na

educação infantil que priorizem a formação das crianças e a sua socialização.
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1     15.934.030,00

Centro Oeste 0         30.000,00

------------------------------

Emenda nº 226 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

- Ação: 4697 - INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA

Mudança de finalidade para: Pagar indenizações às vítimas de tortura, praticadas

por agentes do Estado.

------------------------------

Emenda nº 227 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

Ação: .... - Piso Mineiro de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Implantar o piso mineiro de assistência social, por meio de

cofinanciamento da rede de proteção social nos 853 municípios em

complementariedade aos recursos federais e municipais.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1        331.821,00

Central 27      2.876.064,00

Centro Oeste 9      1.096.876,00

Estadual 114      2.736.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 10        751.855,00

Mata 13      2.027.284,00

Noroeste de Minas 2        376.912,00

Norte de Minas 14      1.473.897,00
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Rio Doce 9        974.330,00

Sul de Minas 8        818.782,00

Triângulo 7      1.491.338,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 14.955.159,00 - Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação:

4234 - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Justificativa: Destacar os recursos financeiros necessários para implantar o piso

mineiro de assistência social, o qual será implementado mediante o cofinanciamento

da rede de proteção social nos 853 municípios mineiros.

------------------------------

Emenda nº 228 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 1294 -

ADEQUAÇÃO DA ÁREA E DOS EDIFÍCIOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA

LIBERDADE

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 50        800.000,00

Justificativa: Retificar a unidade de medida da ação tendo em vista viabilizar o

monitoramento da execução física em consonância com a correlata execução

financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de Elaboração da

LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 229 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 228 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Ação: .... - Formação de profissionais especializados em tecnologia aeronáutica

Unidade Orçamentária: 2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS

GERAIS

Finalidade: Viabilizar a formação de profissionais (tecnólogos) em cursos superiores
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de tecnologia voltados para a área aeronáutica, a fim de apoiar a implantação do Pólo

Aeronáutico de Minas Gerais.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 150      2.000.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.000.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO

SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4063 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS

UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL

Justificativa: Viabilizar a implantação do Centro Educacional Aeronáutico (CEA) no

âmbito da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec), tendo em vista

formar profissionais especializados e garantir a implantação de um pólo aeronáutico

em Minas Gerais.

------------------------------

Emenda nº 230 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

Ação: .... - Implantação, ampliação e melhoria de sistemas de esgotamento

sanitário em localidades fora da área de concessão da Copasa

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Ampliar a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário, viabilizando

investimentos em localidades fora da área de concessão da Copasa.

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Centro Oeste 18         10.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
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SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4063 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS

UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL

Justificativa: Viabilizar a conclusão do sistema de esgotamento sanitário em

localidades fora da área da concessão da Copasa.

------------------------------

Emenda nº 231 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 1298 -

ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E DO MUSEU MINEIRO

Mudança de produto para: PROJETO DE INCÊNDIO EXECUTADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 100        130.000,00

Justificativa: Retificar o produto/unidade de medida da ação tendo em vista

viabilizar o monitoramento da execução física em consonância com a correlata

execução financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de

Elaboração da LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 232 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 1301 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTE POPULAR

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 52      3.103.000,00

Justificativa: Retificar o produto/unidade de medida da ação tendo em vista

viabilizar o monitoramento da execução física em consonância com a correlata

execução financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de

Elaboração da LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------
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Emenda nº 233 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 4204 -

IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO HOMEM BRASILEIRO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 100         10.000,00

Justificativa: Retificar o produto/unidade de medida da ação tendo em vista

viabilizar o monitoramento da execução física em consonância com a correlata

execução financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de

Elaboração da LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 234 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 5007 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             60              0,00

Justificativa: Retificar a unidade de medida da ação tendo em vista viabilizar o

monitoramento da execução física em consonância com a correlata execução

financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de Elaboração da

LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 235 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 - Ação: 4329 - ESTÁDIO ALTERNATIVO

- INDEPENDÊNCIA

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Central 70      5.000.000,00

Justificativa: Retificar a unidade de medida da ação tendo em vista viabilizar o

monitoramento da execução física em consonância com a correlata execução

financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de Elaboração da

LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 236 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 - Ação: 2033 - GESTÃO E

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100      2.000.000,00

Justificativa: Retificar a unidade de medida da ação tendo em vista viabilizar o

monitoramento da execução física em consonância com a correlata execução

financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de Elaboração da

LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 237 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 - Ação: 4325 - REDE DE

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100      1.000.000,00

Justificativa: Retificar a unidade de medida da ação tendo em vista viabilizar o

monitoramento da execução física em consonância com a correlata execução

financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de Elaboração da

LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 238 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 - Ação: 2034 - GESTÃO E

INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100      5.000.000,00

Justificativa: Retificar a unidade de medida da ação tendo em vista viabilizar o

monitoramento da execução física em consonância com a correlata execução

financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de Elaboração da

LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 239 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 - Ação: 2037 - AMPLIAÇÃO DA

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100        300.000,00

Justificativa: Retificar a unidade de medida da ação tendo em vista viabilizar o

monitoramento da execução física em consonância com a correlata execução

financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de Elaboração da

LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 240 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4335 - IMPLANTAÇÃO DO

HOSPITAL METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE

Mudança de produto para: HOSPITAL IMPLANTADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Central 40     20.000.000,00

Justificativa: Retificar o produto/unidade de medida da ação tendo em vista

viabilizar o monitoramento da execução física em consonância com a correlata

execução financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de

Elaboração da LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 241 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4336 - IMPLANTAÇÃO DO

HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS

Mudança de produto para: HOSPITAL IMPLANTADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Centro Oeste 40     20.000.000,00

Justificativa: Retificar o produto/unidade de medida da ação tendo em vista

viabilizar o monitoramento da execução física em consonância com a correlata

execução financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de

Elaboração da LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 242 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4337 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUÁRIA

Mudança de produto para: HOSPITAL REFORMADO/AMPLIADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas 40      3.351.000,00

Justificativa: Retificar o produto/unidade de medida da ação tendo em vista

viabilizar o monitoramento da execução física em consonância com a correlata

execução financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de
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Elaboração da LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 243 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4338 - IMPLANTAÇÃO DO

HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE JUIZ DE FORA

Mudança de produto para: HOSPITAL REFORMADO/AMPLIADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata 70      6.707.000,00

Justificativa: Retificar o produto/unidade de medida da ação tendo em vista

viabilizar o monitoramento da execução física em consonância com a correlata

execução financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de

Elaboração da LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 244 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4343 - IMPLANTAÇÃO DO

HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS

Mudança de produto para: HOSPITAL IMPLANTADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 40     21.000.000,00

Justificativa: Retificar o produto/unidade de medida da ação tendo em vista

viabilizar o monitoramento da execução física em consonância com a correlata

execução financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de

Elaboração da LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 245 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4344 - IMPLANTAÇÃO DO
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HOSPITAL REGIONAL DE UBERABA

Mudança de produto para: HOSPITAL IMPLANTADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Triângulo 40     10.000.000,00

Justificativa: Retificar o produto/unidade de medida da ação tendo em vista

viabilizar o monitoramento da execução física em consonância com a correlata

execução financeira, conforme diretrizes do Manual de Revisão do PPAG e de

Elaboração da LOA 2011 e recomendações do Tribunal de Contas.

------------------------------

Emenda nº 246 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL

Ação: .... - REFORMA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUDICIÁRIO JORGE VAZ

EM BARBACENA

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Reformar o Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz em Barbacena,

para garantir melhores condições de atendimento aos internos

Produto: Hospital reformado

Unidade de medida: HOSPITAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        300.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 247 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
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ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS

EMPRESAS-ÂNCORAS

Ação: .... - Implementaçao do Centro Tecnológico de Solda de Ipatinga

Unidade Orçamentária: 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Desenvolver e aperfeiçoar técnicas de soldagem com o objetivo de

aumentar o valor agregado das peças produzidas na região do Vale do Aço.

Produto: CENTRO IMPLANTADO.

Unidade de medida: CENTRO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce 1          1.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 248 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Texto da emenda: Dê-se ao art. 2° a seguinte redaçã o:

"Art. 2° - Integram esta lei os Anexos I, II e III,  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;

II - O Anexo II contém os programas e as ações da administração pública

organizados por setor de governo;

III - O Anexo III 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
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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° - Consideram-se dispositivos do inciso III des te artigo os itens constantes do

Anexo III desta lei.".

------------------------------

Emenda nº 249 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 2011 Financeiras 2011

Central 1        500.000,00

Estadual 8      3.210.000,00

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 250 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 0              0,00

Central 0              0,00

Centro Oeste 0         10.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 302     12.000.000,00

Mata 0              0,00

Sul de Minas 0              0,00
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Triângulo 0              0,00

------------------------------

Emenda nº 251 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 1111 - MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES

PREDIAIS INTEGRADAS (PC)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1      1.050.000,00

Central 3      2.233.829,00

Centro Oeste 0              0,00

Jequitinhonha / Mucuri 0              0,00

Mata 0              0,00

Rio Doce 0              0,00

Sul de Minas 0         50.000,00

Triângulo 0              0,00

------------------------------

Emenda nº 252 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 025 - LARES GERAES - Ação: 1302 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E

MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0              0,00

Estadual 1         80.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 0              0,00

Norte de Minas 0              0,00

Rio Doce 0              0,00

Sul de Minas 0              0,00

------------------------------

Emenda nº 253 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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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 2011 Financeiras 2011

Central 1      1.050.000,00

Estadual 0     17.652.000,00

Sul de Minas 0        600.000,00

------------------------------

Emenda nº 254 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 17      2.035.750,00

Central 85     10.178.750,00

Centro Oeste 29      3.472.750,00

Estadual 0        300.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 38      4.550.500,00

Mata 51      6.107.250,00

Noroeste de Minas 13      1.556.750,00

Norte de Minas 48      6.248.000,00

Rio Doce 40      4.790.000,00

Sul de Minas 61      7.304.750,00

Triângulo 18      2.155.500,00

------------------------------

Emenda nº 255 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 0        160.000,00

Rio Doce 0          1.000,00

Sul de Minas 1         10.000,00

------------------------------

Emenda nº 256 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação: 2002 -

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0      6.607.820,00

Estadual 0        600.000,00

------------------------------

Emenda nº 257 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação: 2009 - DIREÇÃO

ADMINISTRATIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0     16.997.500,00

Estadual 0     19.614.250,00

------------------------------

Emenda nº 258 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 2026 -

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 500.000      4.086.600,00

Estadual 0         50.000,00

------------------------------
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Emenda nº 259 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO -

CTPM - Ação: 2057 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -

COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 286        344.044,00

Central 6.799      8.178.860,00

Centro Oeste 432        519.675,00

Estadual 0        200.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 434        522.081,00

Mata 1.157      1.391.814,00

Norte de Minas 511        614.708,00

Rio Doce 1.670      2.008.927,00

Sul de Minas 870      1.046.567,00

Triângulo 374        449.903,00

------------------------------

Emenda nº 260 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação: 2071 -

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE

TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 24         90.735,00

Estadual 0          1.000,00

------------------------------

Emenda nº 261 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - Ação: 2096 -

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO

FUNDAMENTAL
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1      1.500.000,00

Central 19     30.620.000,00

Centro Oeste 1      1.590.000,00

Estadual 0        120.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 8      2.830.000,00

Norte de Minas 10      5.690.000,00

Rio Doce 6      2.170.000,00

Sul de Minas 2        100.000,00

Triângulo 2      2.500.000,00

------------------------------

Emenda nº 262 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

- Ação: 2112 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1.100        216.200,00

------------------------------

Emenda nº 263 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 016 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS - Ação: 4016 -

POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS

GERAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 10      2.611.000,00

------------------------------

Emenda nº 264 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA - Ação:

4025 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA FÍSICA DA HEMORREDE
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 0              0,00

Central 1      2.837.697,00

Centro Oeste 0              0,00

Mata 2        476.634,00

Norte de Minas 0              0,00

Rio Doce 1        156.001,00

Sul de Minas 1        100.000,00

Triângulo 1        455.040,00

------------------------------

Emenda nº 265 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO - Ação: 4047 - INCENTIVO A

PROJETOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 2      7.223.226,00

------------------------------

Emenda nº 266 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 160 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO

AO DEPENDENTE QUÍMICO - Ação: 4082 - PREVENÇÃO AO USO/ABUSO DE

ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E ATENÇÃO AO DEPENDENTE

QUÍMICO E SEUS FAMILIARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 7.000      3.050.000,00

------------------------------

Emenda nº 267 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 114 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO

TURISMO MINEIRO - Ação: 4105 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E
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PROMOÇÃO DO TURISMO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 2      2.286.321,00

------------------------------

Emenda nº 268 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO - Ação: 4115 - PROMOÇÃO DO

ESPORTE EDUCACIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 2        100.000,00

Centro Oeste 0         10.000,00

------------------------------

Emenda nº 269 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA -

Ação: 4149 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 119         89.052,00

Central 1.738        673.203,00

Centro Oeste 435        325.526,00

Estadual 0      1.000.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 198        148.170,00

Mata 277        207.289,00

Noroeste de Minas 119         89.052,00

Norte de Minas 317        237.222,00

Rio Doce 237        177.355,00

Sul de Minas 515        385.392,00

Triângulo 237        177.355,00

------------------------------
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Emenda nº 270 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS - Ação:

4172 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE

CONCESSÂO DA COPASA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 7      9.000.000,00

Centro Oeste 4      2.311.174,00

Estadual 5      1.480.000,00

Noroeste de Minas 1              0,00

Triângulo 1              0,00

------------------------------

Emenda nº 271 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO - Ação: 4189 -

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 74     26.073.886,00

Central 630    295.272.059,00

Centro Oeste 120     42.281.975,00

Estadual 0        100.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 160     56.375.961,00

Mata 248     87.382.758,00

Noroeste de Minas 45     15.855.741,00

Norte de Minas 253     89.144.490,00

Rio Doce 219     77.164.606,00

Sul de Minas 242     85.268.660,00

Triângulo 104     36.644.377,00

------------------------------
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Emenda nº 272 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - Ação:

4192 - REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO - MAIS VIDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 2     12.368.000,00

Centro Oeste 0              0,00

Jequitinhonha / Mucuri 0              0,00

Mata 1      3.332.000,00

Noroeste de Minas 0              0,00

Norte de Minas 1      2.606.000,00

Rio Doce 1      7.460.000,00

Sul de Minas 1      2.055.000,00

Triângulo 0              0,00

------------------------------

Emenda nº 273 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - Ação:

4208 - REDE VIVA VIDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 2      7.574.768,00

Central 4     20.626.893,00

Centro Oeste 3      4.931.101,00

Jequitinhonha / Mucuri 3      6.786.638,00

Mata 6     20.428.035,00

Noroeste de Minas 0              0,00

Norte de Minas 5      8.841.848,00

Rio Doce 1      5.821.357,00

Sul de Minas 3      9.265.539,00

Triângulo 1      1.968.821,00
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------------------------------

Emenda nº 274 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA - Ação: 4232 - POLICIAMENTO

OSTENSIVO GERAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 166.215      2.670.978,00

Central 2.458.076     39.564.972,00

Centro Oeste 253.821      4.078.755,00

Estadual 0        235.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 135.274      2.173.774,00

Mata 502.785      8.079.461,00

Noroeste de Minas 105.001      1.687.305,00

Norte de Minas 180.499      2.900.513,00

Rio Doce 473.142      7.603.117,00

Sul de Minas 664.260     10.674.270,00

Triângulo        455.346      7.317.144,00

------------------------------

Emenda nº 275 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO - Ação: 4270 - PROMOÇÃO DO

DESPORTO DE RENDIMENTO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1         51.750,00

Central 1        779.000,00

Centro Oeste 1         51.750,00

Estadual 20        430.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1         90.563,00

Mata 1         71.156,00

Noroeste de Minas 1         51.750,00
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Norte de Minas 1         90.563,00

Rio Doce 1         71.156,00

Sul de Minas 1         71.156,00

Triângulo 1         71.156,00

------------------------------

Emenda nº 276 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE - Ação: 4306 -

ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 9.139      8.455.651,00

Central 54.866     50.791.572,00

Centro Oeste 8.145      7.537.154,00

Jequitinhonha / Mucuri 6.204      5.741.707,00

Mata 11.316     10.465.413,00

Noroeste de Minas 5.634      5.213.572,00

Norte de Minas 15.317     14.178.772,00

Rio Doce 14.123     13.067.826,00

Sul de Minas 20.915     19.349.700,00

Triângulo 16.740     15.487.633,00

------------------------------

Emenda nº 277 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - 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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 4      4.183.302,00

Central 34     45.557.224,00

Centro Oeste 8      8.265.324,00
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Estadual 0        400.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 12      8.823.478,00

Mata 22     15.629.182,00

Noroeste de Minas 2      1.996.745,00

Norte de Minas 15     14.437.268,00

Rio Doce 13     11.815.371,00

Sul de Minas 19     16.280.519,00

Triângulo 5      9.515.587,00

------------------------------

Emenda nº 278 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO - Ação: 4330 - PROMOÇÃO DO

DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 12        277.776,00

Central 0        195.000,00

Centro Oeste 2        292.778,00

Estadual 40      5.862.500,00

Jequitinhonha / Mucuri 12        277.778,00

Mata 12        277.778,00

Noroeste de Minas 12        277.778,00

Norte de Minas 12        277.778,00

Rio Doce 12        277.778,00

Sul de Minas 12        277.778,00

Triângulo 12        277.778,00

------------------------------

Emenda nº 279 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 707 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Ação: 4332 - AÇÕES DE PROMOÇÃO

À SAÚDE/ PROGRAMA TRAVESSIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 10        105.265,00

Central 90        947.368,00

Centro Oeste 10        105.263,00

Estadual 0        300.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 10        105.263,00

Mata 10        105.263,00

Noroeste de Minas 10        105.263,00

Norte de Minas 10        105.263,00

Rio Doce 10        105.263,00

Sul de Minas 20        210.526,00

Triângulo 10        105.263,00

------------------------------

Emenda nº 280 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4391 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO

DE AÇÕES DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 3        810.250,00

Central 70     28.165.833,00

Centro Oeste 3        810.250,00

Estadual 80     34.025.697,00

Jequitinhonha / Mucuri 3        810.250,00

Mata 3        810.250,00

Noroeste de Minas 3      1.000.000,00

Norte de Minas 3      1.000.000,00

Rio Doce 3      1.010.250,00

Sul de Minas 4      5.630.333,00

Triângulo 5      4.350.417,00

------------------------------
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Emenda nº 281 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA - Ação:

4405 - PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 75          2.952,00

Central 186          7.369,00

Centro Oeste 75          2.952,00

Estadual 0        300.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 75          2.952,00

Mata 75          2.952,00

Noroeste de Minas 37          1.476,00

Norte de Minas 112          4.425,00

Rio Doce 75          2.952,00

Sul de Minas 75          2.952,00

Triângulo 75          2.952,00

------------------------------

Emenda nº 282 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - Ação: 4407 - GESTÃO

DE MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1.392          3.838,00

Central 3.474          9.577,00

Centro Oeste 1.392          3.838,00

Estadual 0         10.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1.392          3.838,00

Mata 1.392          3.838,00

Noroeste de Minas 696          1.919,00

Norte de Minas 2.086          5.753,00
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Rio Doce 1.392          3.838,00

Sul de Minas 1.392          3.838,00

Triângulo 1.392          3.838,00

------------------------------

Emenda nº 283 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 161 - GESTÃO DO AGRONEGÓCIO - Ação: 4423 - APOIO A

INFRAESTRUTURA E A EVENTOS DO AGRONEGÓCIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 6      1.525.000,00

Estadual 0      1.300.000,00

Triângulo 1        200.000,00

------------------------------

Emenda nº 284 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS - Ação: 4449 - APOIO

FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES COM EQUIPAMENTOS E

MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0      1.660.000,00

Estadual 104     18.429.500,00

Rio Doce 0        500.000,00

Sul de Minas 0        100.000,00

------------------------------

Emenda nº 285 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES - Ação:

4458 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1     10.025.000,00
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Sul de Minas 0        200.000,00

------------------------------

Emenda nº 286 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 750 - GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PÚBLICA - Ação: 4498 - CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 3      9.212.851,00

Mata 0        100.000,00

------------------------------

Emenda nº 287 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4550 -

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS DA REDE ESTADUAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0          2.000,00

Mata 3      1.140.800,00

Rio Doce 0          2.000,00

------------------------------

Emenda nº 288 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

- Ação: 4554 - INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 12.000         71.930,00

------------------------------

Emenda nº 289 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 4572 - TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 15        387.368,00

Central 592     15.288.121,00

Centro Oeste 20        516.491,00

Estadual 0         60.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 15        387.368,00

Mata 68      1.756.069,00

Noroeste de Minas 15        387.368,00

Norte de Minas 50      1.291.227,00

Rio Doce 70      1.807.718,00

Sul de Minas 75      1.936.840,00

Triângulo 80      2.065.963,00

------------------------------

Emenda nº 290 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999 - RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 0    461.477.729,00

------------------------------

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão - Jayro

Lessa - Tiago Ulisses - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Em atendimento 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° 545 /2010, o projeto de lei em

epígrafe, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado
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de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado para o exercício de 2011.

Publicado em 7/10/2010, foi o projeto distribuído a esta Comissão para receber

parecer, em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com 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, que foi prorrogado por acordo do

Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse período, 689 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° 19.099, de

2010 -, observados os dispositivos constitucionais, a Lei Complementar Federal n°

101, de 4/5/2000, e a Lei Federal n° 4.320, de 17/3 /64.

1. Quadro Geral da Receita e da Despesa

O PLOA estima a receita em R$44.998.615.907,00 e fixa a despesa em igual

montante. Em valores nominais, estima-se um crescimento de 9,45 % na receita

estimada de 2011 em relação à de 2010.

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$2,8 bilhões, em

valores correntes, parâmetro central para a realização das despesas de custeio e de

investimento ao longo da execução orçamentária para 2011. Vale 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

abaixo, que, dos R$44,998 bilhões de receita previstos para 2011, apenas 52,15% -
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R$23,468 bilhões - são recursos ordinários livres 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.

Quadro 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2011

* - O Quadro 1, contendo o Demonstrativo da Receita Orçamentária para o

exercício de 2011, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17.12.2010.

A receita tributária representa 75,70% 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 -

(82,36% da receita tributária), cuja previsão inicial foi baseada na estimativa de

arrecadação para o exercício de 2010, acrescida das variações anuais previstas da

taxa de inflação com base no IPCA (4,5%) e do crescimento do Produto Interno Bruto

- PIB (5,5%). Em valores nominais, estima-se um crescimento de 16,56% na receita

tributária estimada para 2011 em relação a 2010.

As transferências correntes são constituídas, em sua maioria, pelos repasses da

União relativos ao Fundo de Participação dos Estados, à quota-parte da Contribuição

do Salário-Educação, à quota-parte de compensação de perda do ICMS/exportação,

à quota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados Exportados, às

transferências de recursos do Sistema Único de Saúde e à quota-parte da Cide. As

transferências da União contribuem com 12,15% da receita total.

As receitas de capital somam R$1,274 bilhões e representam 2,83% do total da

receita prevista. As operações de crédito, a amortização de empréstimos e as

transferências de convênios são seus principais componentes.

Despesa Fixada

Como se pode observar no Quadro 2 abaixo, dos R$44,998 bilhões da despesa

fixada, 87,17% são despesas correntes, 11,8% despesas de capital e 1,03% é

destinado à Reserva de Contingência.
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No grupo das despesas correntes, as despesas com pessoal e encargos sociais

são as mais representativas, correspondendo a 43,03% da despesa fiscal total e

49,35% das despesas correntes. Conforme disposto no Anexo de Metas Fiscais da

Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010, a projeção dessa despesa foi realizada com

base na folha de abril de 2010, com crescimento vegetativo de 1,83% ao ano. A esse

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 ao disposto na Portaria Interministerial n° 688, de 14/10/2005.

Em valores nominais, observa-se, para 2011, um crescimento de 16,18% dos

gastos com pessoal e encargos sociais em relação à despesa orçada de 2010. Em

termos percentuais, a participação desse grupo de despesa na despesa total do

Estado passou de 40,53% em 2010 para 43,03% em 2011.

Entre as despesas correntes, encontram-se ainda os juros e encargos da dívida

(R$1,672 bilhões), as transferências constitucionais aos Municípios (R$8,673 bilhões)

e a rubrica “outras despesas correntes”, no valor de R$9,519 bilhões, destinada

basicamente ao custeio operacional dos órgãos e entidades da administração pública

estadual. Juntos, os gastos nessas três rubricas representam 44,15% da despesa

total estimada fixada para 2011.

Quanto às despesas de capital, o item de maior relevância são os investimentos

gerais do Estado, no valor de R$3,030 bilhões, inferior em 10,78% à previsão

orçamentária para o exercício anterior. O quadro 2-A revela uma redução na

capacidade de investimento do Estado, representando 6,74% do total da despesa

fiscal em 2011 contra 8,58% em 2010 e 9,25% em 2009. Os outros componentes da

despesa de capital são as inversões financeiras, que somam R$1,100 bilhão, sendo

93,51% desse total reservados para os fundos. A amortização da dívida está fixada

em R$1,179 bilhão, sendo 95,08% relativos à dívida contratada interna.

A Reserva de Contingência está fixada em R$461,477 milhões, equivalente a

1,36% da RCL. Esse montante atende, portanto, ao limite mínimo de 1,0%

estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para essa rubrica.

Quadro 2
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2011

* - O quadro 2, contendo o Demonstrativo da Despesa Orçamentária para o

exercício de 2011, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17.12.2010.

Quadro 2-A

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

2009 - 2011

* - O quadro 2-A, contendo o Demonstrativo da Evolução da Despesa por Categoria

Econômica para o exercício de 2009-2011, foi publicado no “Diário do Legislativo” de

17.12.2010.

Em relação à verificação do cumprimento da Lei Complementar Federal nº 101, de

2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, os R$19,956 bilhões de despesa

fixada para gastos com pessoal e encargos sociais para 2011, já ajustada às

determinações da LRF, representam 58,96% da RCL estimada para o exercício,

percentual bastante próximo do limite estabelecido pela referida norma para gastos

nessa rubrica, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Quadro 2-B

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAL NA RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA - RCL

* - O quadro 2-B, contendo o Demonstrativo da Participação de Pessoal na Receita

Corrente Líquida - RCL -, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17.12.2010.

As “despesas incomprimíveis” - assim entendidas as despesas que não podem ser

reduzidas em decorrência de repartições ou vinculações constitucionais das receitas,

ou de difícil redução em função de sua essencialidade - somam R$38,766 bilhões

(86,15% da despesa total). Esse número demonstra o excessivo engessamento do

orçamento e as consequentes dificuldades para a eliminação de possíveis déficits

nominais no decorrer da execução orçamentária de 2011, bem como para a alocação

de recursos para novas ações.

Quadro 2-C

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INCOMPRIMÍVEIS

* - O quadro 2-C, contendo as Despesas Orçamentárias Incomprimíveis, foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 17.12.2010.
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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$3,436 bilhões) em relação às receitas corrente e

tributária previstas para 2011 representa 7,02% e 10,09%, respectivamente, sendo a

perda com o Simples Nacional e a decorrente da desoneração das exportações - Lei

Kandir - as mais relevantes.

Considerando os benefícios concedidos dentro da prerrogativa do poder público

estadual no exercício de sua competência (isenções, anistias e outros benefícios de

natureza tributária), o demonstrativo regionalizado do efeito da renúncia fiscal sobre o

orçamento de 2011 demonstra, de forma separada, os novos benefícios (aprovados

ou prorrogados a partir de 2010, com impactos previstos para 2011) e as renúncias

preexistentes (benefícios fiscais consolidados anteriormente ao exercício de 2010 que

repercutirão em 2011).

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.

A estimativa de renúncia fiscal decorrente dos novos benefícios soma R$336

milhões, o que corresponde a 0,69% da receita corrente e a 0,99% da receita

tributária estimadas para 2011.

Já as renúncias preexistentes somam R$2,930 bilhões e correspondem a,

respectivamente, 5,99% e 8,60% das receitas corrente e tributária.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

No tocante ao Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

estão previstos recursos da ordem de R$5,999 bilhões, oriundos basicamente da

geração de caixa das próprias empresas ou de operações de crédito por elas

contratadas. 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
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maiores investimentos, dirigidos para projetos de geração, transmissão e distribuição

de energia elétrica e abastecimento de água, sistema de esgoto e saneamento

ambiental, representando 91,47% do total do orçamento de investimento das

empresas controladas.

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig - estima

em R$421,240 milhões o total de investimentos previstos para 2011, sendo 60,70%

destinados à função “indústria”, para a implantação e otimização de áreas industriais

planejadas, e 33,23 % relativos à execução de obras complementares da Cidade

Administrativa do Estado.

Quadro 4

INVESTIMENTOS POR EMPRESA

* - O quadro 4, contendo os Investimentos por Empresa, foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 17.12.2010.

2. Análise da Despesa por Função da Administração

A análise percentual da despesa orçamentária fixada em relação à receita prevista

para 2011, 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 Previdência Social (13,65%), Segurança Pública

(12,92%), Educação (11,74%) e Saúde (10,98%).

A comparação com os exercícios anteriores mostra o incremento substancial nos

gastos com as funções Assistência Social, Previdência Social, Saúde, Energia e

Urbanismo.

Na Assistência Social, dos R$230,8 milhões de recursos previstos, R$49,6 milhões

são destinados à implantação do Projeto Travessia, R$75 milhões à Poupança Jovem

e R$40 milhões à Implantação do SUAS. No Fundo para a Infância e a Adolescência

– FIA –, os recursos somam R$8,06 milhões.

Na Saúde, dos R$4,942 bilhões de recursos previstos, 2,641 bilhões estão alocados

na Assistência Hospitalar e Ambulatorial, R$861,12 milhões na Atenção Básica e

R$115,31 milhões no Suporte Profilático e Terapêutico.

Os investimentos previstos na função Energia somam R$100,211 milhões (33%

superiores ao valor aprovado para 2010), dos quais R$100,010 milhões (99,8%) são
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destinados à universalização do acesso à energia elétrica no campo.

Na função Urbanismo, dos R$104,742 milhões previstos, R$87,642 milhões estão

alocados na infraestrutura urbana.

Por outro lado, algumas funções tiveram redução de recursos quando comparamos

a previsão para 2011 com os anos anteriores, dentre as quais se destacam:

Agricultura, Comércio e Serviços, Habitação e Transporte.

Com base nos demonstrativos do Volume 1 da proposta orçamentária, observa-se

que os recursos previstos nas funções Educação (27,86%) e Saúde (14,59%), bem

como nas ações de Amparo e Fomento à Pesquisa (1%), estão em conformidade

com as exigências da Constituição do Estado e da Lei de Diretrizes Orçamentárias,

relativas à aplicação mínima de recursos nas referidas áreas.

Quadro 5

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO - % SOBRE A RECEITA EFETIVA DO

EXERCÍCIO

* - O quadro 5, contendo a Despesa Orçamentária por Função - % sobre a Receita

Efetiva do Exercício, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17.12.2010.

3. Dívida Pública

As despesas com amortização e serviço da dívida estão orçadas em R$2,852

bilhões e representam 6,34% da despesa orçamentária total. A amortização consome

R$1,180 bilhão, representando 22,21% das despesas de capital, e o serviço da dívida

- juros e outros encargos -, R$1,672 bilhão ou 4,26% das despesas correntes.

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 -
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PPAG - com a sociedade, bem como de colher sugestões para o seu aprimoramento.

Esse processo resultou na apresentação, pela Comissão de Participação Popular, de

60 emendas à LOA.

Apresentamos diversas subemendas às emendas dos parlamentares, com o

objetivo de atender às solicitações por eles propostas.

Apresentamos também algumas emendas solicitadas pelo Poder Executivo para

adequação da proposta orçamentária encaminhada.

Finalmente, apresentamos emenda para recomposição do limite mínimo fixado pela

LDO para a dotação Reserva de Contingência, de 1% (um por cento) 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 4.895/2010, com

as Emendas nºs 1 a 7, 9 a 27, 30 a 36, 52, 55 a 79, 81 a 92, 100 a 102, 104 a 128,

130 a 146, 148 a 186, 189 a 191, 196 a 207, 212 a 220, 224 a 272, 277 a 311, 373 a

384, 386 a 389, 391, 393 a 401, 403 a 411, 491 a 499, 505, 506, 510, 511, 515 a 534,

553, 554, 563, 582, 584 a 594, 596 a 601, 607 a 612, 618 a 625 e 627 apresentadas

por parlamentares; com as Emendas nºs 638 a 662, 664 a 674, 676 a 697

apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Emendas nºs 698 a

739, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 43 a 48, 50, 53, 80, 103, 129, 187, 188,

192 a 195, 385, 501, 512 a 514, 564 a 572, 578 a 581, 626, 628, 663 e 675

apresentadas ao final deste parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 8, 28, 29, 37 a

42, 49, 51, 54, 93 a 99, 147, 221 a 223, 273 a 276, 312 a 372, 392, 413 a 490, 500,

502 a  504, 507 a 509, 536 a 552, 555 a 562, 573 a 577, 583, 595, 602 a 606, 613 a

617, 629 a 637.

As Emendas nºs s 43 a 48, 50, 53, 80, 103, 129, 187, 188, 192 a 195, 385, 501, 512

a 514, 564 a 572, 578 a 581, 626, 628, 663 e 675 ficam prejudicadas pela aprovação

das respectivas subemendas.

As Emendas nºs 208, 209, 210, 211, 390, 402, 412 e 535 foram retiradas pelos

seus autores.
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Emenda de despesa: 43 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1329 - Construção e Adequação Física de Grande Porte de

Unidades da Polícia Civil- Construção em Ipatinga de Posto de Perícia Médica

Integrada, para Atender às Demandas na Área de Perícia Técnica e de Instituto

Médico Legal. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 44 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2321 - Fundação Centro de Hematologia e

Hemoterapia de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 4025 - Manutenção da Infraestrutura Física da Hemorrede-

Construção e Implantação de Unidade da Fundação Hemominas no Município de

Ipatinga. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 45 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4208 - Rede Viva Vida- Implementar, em Ipatinga, a Rede de

Atenção Constituída Pela Atenção Primária à Saude, Pelas Maternidades, Pelas

Casas de Apoio à Gestante Vinculadas às Maternidades e Pelos Centros Viva Vida

de Abrangência Microrregional para Prestar Assistência Integral à Saúde Sexual e

Reprodutiva, à Saúde das Mulheres e Crianças, Mobilizando os Agentes Envolvidos

para Garantia do Acesso Oportuno e Assistência Qualificada.

(despesas de capital)
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Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 46 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4192 - Rede de Atenção ao Idoso - Mais Vida- Implementar, em

Ipatinga, Ações Qualificadas em Saúde para Reduzir os Fatores de Risco e Intervir na

Morbi-Mortalidade, Priorizar a Promoção de Hábitos Saudáveis de Vida e o

Diagnóstico Precoce Com Vistas a Diminuir as Incapacidades Melhorando a

Qualidade de Vida Desta População no Intuito de "Agregar Anos à Vida e Vida aos

Anos Vividos" (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 47 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

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$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 48 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

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$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 50 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: 1024 - Melhoria da Infraestrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

__________________________________________________________________

Emenda de despesa: 53 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: 2026 - Gestão e Manutenção dos Equipamentos Culturais

(despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 80 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: 4330 - Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 103 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde- Construção de

Maternidade no Município de Sarzedo. (despesas de capital)
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Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 129 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

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$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 187 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: 4082 - Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e Outras

Drogas e Atenção ao Dependente Químico e Seus Familiares (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 188 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

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$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 192 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária
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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 correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 193 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

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$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 194 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

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: 195 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: 2071 - Operacionalização dos Conselhos Vinculados à

Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda (despesas correntes)
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Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 385 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

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$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 501 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Mobilização Pelo Registro Civil (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 512 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal- Construção de

Quadra Poliesportiva no Município de São Félix de Minas (R$ 360.000,00);

Construção de Calçadas em Vias Públicas no Município de São Félix de Minas (R$

140.000,00);

Calçamento de Vias Públicas no Município de São Félix de Minas (R$ 140.000,00);

Construção de Capela Velório e Reforma do Cemitério Municipal de São Félix de

Minas (R$ 130.000,00);

Reforma e Ampliação do Estádio Municipal de São Félix de Minas (R$ 130.000,00);
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Reforma de Pédio Público no Município de Divino das Laranjeiras (R$ 300.000,00);

Construção de Calçadas em Vias Públicas no Município de Divino das Laranjeiras

(R$ 100.000,00). (despesas de capital)

Valor: R$ 1.300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 513 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo

Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de

Material de Consumo para a Rede Municipal de Saúde do Município de Divino das

Laranjeiras (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 514 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde- Aquisição de

Material de Consumo para a Rede Municipal de Saúde do Município de São Félix de

Minas (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 564 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

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$ 360.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 565 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

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: 566 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: 4191 - Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 567 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

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$ 110.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 568 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

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$ 50.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 569 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 570 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: 4409 - Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 571 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1411 - Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: 4105 - Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo

(despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 572 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1231 - Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento

Objeto do Gasto: 4423 - Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio

(despesas correntes)
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Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 578 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 4550 - Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual-

Pavimentação do Trecho Que Liga o Município de Timóteo a São José do Goiabal

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 579 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 4550 - Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual-

Pavimentação do Trecho Que Liga os Municípios de Dionísio a São José do Goiabal

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 580 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 4550 - Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual-

Pavimentação do Trecho Que Liga os Municípios de Vargem Alegre a Ipatinga

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 581 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 4550 - Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual-

Pavimentação do Trecho de 17Km, Que Liga Dionísio ao Entrocamento da MG 320

(760) (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 626 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas

correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 628 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 663 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: 4191 - Atendimento aos Municípios - Construção de Quadras
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Poliesportivas em Escolas Municipais Situadas na Região do Triângulo Mineiro (R$

390.000,00); Cobertura do Pátio da Escola Municipal Professora Diva, Situada no

Município de Virgem da Lapa (R$30.000,00) (despesas correntes)

Valor: R$ 420.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 675 Subemenda 1 Autor: Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento das

Unidades e dos Câmpi da Uemg / Construção de Unidades Próprias da Uemg no

Câmpus BH (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de texto: 698 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

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

19.099, de 9 de agosto de 2010.

§ 2º - As alterações de modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei nº 19.099, de 2010, não onerarão o limite
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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 despesa: 699 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1011 - Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: 2009 - Direção Administrativa - Aquisição de Imóvel para

Utilização da Almg (despesas de capital)

Valor: R$ 19.614.250,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 700 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: 4330 - Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 701 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

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
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Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 702 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

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: 703 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infraestrutura

(despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 704 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1329 - Construção e Adequação Física de Grande Porte de

Unidades da Polícia Civil- Construção e Implantação do Centro de Referência de

Atendimento à Mulher no Município de Ibirité. (despesas de capital)

Valor: R$ 160.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 705 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: - Piso Mineiro de Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 14.955.159,00

Deduções: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social - 4234 - Cofinanciamento

de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção Básica (outras

despesas correntes) - R$ 7.668.000,00

4251 - Fundo Estadual de Assistência Social - 4234 - Cofinanciamento de Serviços

e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção Básica (investimentos) - R$

7.287.159,00

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 706 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2081 - Fundação Centro Tecnológico de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: - Formação de Profissionais Especializados em Tecnologia

Aeronáutica (despesas correntes)

Valor: R$ 1.300.000,00

Dedução: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social - 4063 - Custódia e

Reintegração Social nas Unidades Prisionais da Região Central (outras despesas

correntes)

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 707 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2081 - Fundação Centro Tecnológico de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: - Formação de Profissionais Especializados em Tecnologia

Aeronáutica (despesas de capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social - 4063 - Custódia e

Reintegração Social nas Unidades Prisionais da Região Central (outras despesas
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correntes)

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 708 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento

Sanitário em Localidades Fora da Área de Concessão da Copasa (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social - 4063 - Custódia e

Reintegração Social nas Unidades Prisionais da Região Central (outras despesas

correntes)

___________________________________________________________________

Emenda de texto: 709 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

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: 710 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

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: 711 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Implantação do Hospital Metropolitano de Ipatinga (despesas de
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capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 712 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: - Olimpiada Estadual Superação (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 713 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1231 - Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento

Objeto do Gasto: - Incentivo ao Projeto Integrado - Promalc (Programa Mineiro de

Alcool, Leite e Cachaça) (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

__________________________________________________________________

Emenda de despesa: 714 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1471 - Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Realocação das Famílias da Via Barraginha (despesas de

capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 715 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
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Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de

capital)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 716 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

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$ 4.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 717 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 718 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

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 do Fórum de Sabará (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________
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Emenda de despesa: 719 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: - Elaboração de Projetos Visando à Ampliação do Campi da

Universidade Federal de São João Del Rei em Divinópolis (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 720 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1401 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado

de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 1037 - Modernização da Logística de Unidades Operacionais Que

Compõem as Áreas Integradas (CBM) (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 721 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2141 - Departamento de Obras Públicas do

Estado de Minas Gerais Objeto do Gasto: 4498 - Consultoria de Obras e Serviços -

Elaboração do Projeto Arquitetônico do Hemominas de Ponte Nova (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 722 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento das
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Unidades e dos Câmpi da Uemg

Recursos para o Câmpus da Uemg de João Monlevade (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 723 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: 1024 - Melhoria da Infraestrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Reforma E/Ou Aquisição de

Equipamentos para a Escola Estadual Junto ao Centro Educacional Lima Duarte

(despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 724 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal- Construção,

Reforma e Ampliação de Centro Comunitário nos Municípios: Alvorada de Minas,

Central de Minas, Engenheiro Caldas, Marilac, Divino das Laranjeiras e Virginópolis

(despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: 1491 - Secretaria de Estado de Governo - 1167 - Apoio ao

Desenvolvimento Municipal (outras despesas correntes)

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 725 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: 1024 - Melhoria da Infraestrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental- Construçao e Iluminaçao de Quadra
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na Escola Estadual Darcy Ribeiro, no Município de Governador Valadares (despesas

de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 726 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

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- Construção e Iluminação de Quadras no Município de Santa Maria

do Salto. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 727 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: 4409 - Estímulo à Produção Cultural- Produção do Filme Longa

Metragem "Francisca" Sobre a Vida de Chica da Silva (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 728 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

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$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________
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Emenda de despesa: 729 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

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 Coromandel (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Deduções: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 730 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento das

Unidades e dos Câmpi da Uemg

Recursos para o Câmpus da Uemg em Frutal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 731 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento das

Unidades e dos Câmpi da Uemg

Recursos para os Câmpi da Uemg no Estado (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 732 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1231 - Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento
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Objeto do Gasto: 4423 - Apoio a Infraestrutura e a Eventos do Agronegócio

(despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 733 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1471 - Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: 1067 - Implantação de Sistemas e Gestão Compartilhada da

Destinação Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos- Construção de Aterro

Sanitário no Município de Ituiutaba (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 734 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1471 - Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: 1067 - Implantação de Sistemas e Gestão Compartilhada da

Destinação Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos- Construção de Aterro

Sanitário no Município de Frutal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 735 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1461 - Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico

Objeto do Gasto: 4472 - Ações Estratégicas para Cadeias Produtivas e Arranjos

Produtivos Locais- Recursos para Construção de Galpão Com Câmara Frigorífica
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para Dar Suporte ao Armazenamento e Comercialização de Flores no Município de

Barbacena (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 736 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: - Reforma do Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz em

Barbacena (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 737 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde- Aquisição de

Equipamentos para o Hospital Municipal de Ibirité (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução de

Ações de Saúde (investimentos)

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 738 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1991 - Reserva de Contingência

Objeto do Gasto: Recomposição da Reserva de Contingência

Valor: A definir

Deduções:

___________________________________________________________________

Emenda de despesa: 739 Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
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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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Adelmo Carneiro Leão -

Tiago Ulisses - Jayro Lessa - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.034/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 5.034/2010 “altera a Lei

nº 19.095, de 2 de agosto de 2010, que disciplina o ‘marketing’ direto ativo e cria lista

pública de consumidores para o fim que menciona”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

Em seguida a proposição foi apreciada pela Comissão de Defesa do Consumidor e

do Contribuinte que opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela pretende alterar os arts. 4° e 5°  da Lei n° 19.095, de 2/8/2010,

que disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores.

O projeto propõe nova redação do art. 4º, autorizando o Poder Executivo a celebrar

convênio a fim de que a manutenção da citada lista fique a cargo de órgão

administrativo de proteção e defesa do consumidor vinculado ao Poder Legislativo. Já

a nova redação do art. 5º propõe que a inclusão de consumidor na lista e a consulta

desta não se sujeitarão a pagamento.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, retirando a

alteração do art. 4º pelo entendimento de “que o Poder Legislativo não tem
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competência para editar norma autorizando o Poder Executivo a firmar convênio, uma

vez que esta é uma atividade de caráter eminentemente administrativo, sendo,

portanto, da competência deste último”. O substitutivo também aprimora a redação do

art. 5º.

Por sua vez a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a quem

compete o mérito da matéria, opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, afirmando que o substitutivo apresentado aprimorou a proposição,

“tendo em vista que a gratuidade prevista ampliará o universo de consumidores que

desejam incluir seu nome na “lista antimarketing””.

Não há impedimento à aprovação da matéria do ponto de vista financeiro-

orçamentário, tratando a matéria apenas de alteração de dispositivo de lei que

disciplina relação entre fornecedores e consumidores.

O projeto não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, nem gera despesas ao erário.

O relator entende, além disso, que as medidas sugeridas pela proposição em tela são

necessárias. A previsão de ônus para o fornecedor, quando efetuar consulta à lista, e

ao consumidor, para sua inclusão na lista, como prevê a Lei n° 19.095, de 2010,

inviabiliza a eficácia da lei. Além disso, não é justo o consumidor ter que pagar para

não ser incomodado indevidamente pelo pretenso fornecedor.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.034/2010 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Jayro Lessa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe “altera

dispositivo da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, e da Lei

Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001, os quais dispõem sobre a organização

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais”.
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Aprovado no 1º turno, retorna o projeto a esta Comissão, agora para receber

parecer no 2º turno, nos termos do art. 192, combinado com o art. 189 do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em comento tem por escopo modificar a estrutura orgânica do Ministério

Público do Estado, principalmente no tocante ao Programa Estadual de Proteção e

Defesa do Consumidor - Procon-MG - e à Junta Recursal do Procon-MG. Para

alcançar esse objetivo, propõe a modificação do art. 4º da Lei Complementar nº 34,

de 1994, que organiza o Ministério Público e dá outras providências, e do art. 23 da

Lei Complementar nº 61, de 2001, que altera aquele diploma normativo.

O art. 4º da citada Lei Complementar nº 34, de 1994, cuida da estrutura

administrativa do Ministério Público, a qual abarca quatro níveis: órgãos da

administração superior, órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos

auxiliares. Atualmente, os órgãos de administração abrangem o Procurador-Geral de

Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, os Procuradores de Justiça e os

Promotores de Justiça.

A proposição enquadra o Procon-MG na categoria de órgão de administração e

introduz a Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor - Jurdecon - no rol dos órgãos de execução do Ministério Público, a fim

de dotar a instituição de uma estrutura mais dinâmica e compatível com suas

atribuições de defesa do consumidor.

Com base na legislação em vigor, compete ao Procon-MG exercer, por meio da

Secretaria Executiva, a coordenação da política do Sistema Estadual de Defesa do

Consumidor - SEDC -, e o art. 23 da mencionada Lei Complementar nº 61, de 2001

enumera as atribuições do órgão, as quais são voltadas para a proteção efetiva dos

direitos do consumidor e para a aplicação da Lei Federal nº 8.078, de 1990,

popularmente conhecida como Código de Defesa do Consumidor. A redação

proposta para o art. 23 não modifica a essência das atribuições do Procon-MG,

apenas adapta a atuação do órgão ao seu novo enquadramento na estrutura do

Ministério Público, o qual será elevado à condição de órgão de administração. Com a

mudança que se pretende realizar, a direção do Procon-MG será exercida por
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coordenador escolhido livremente pelo dirigente da instituição entre os Procuradores

e Promotores de Justiça da mais alta entrância. Ademais, o órgão em questão será

integrado por Promotores de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado de Minas

Gerais, e não apenas por Promotores que atuam na Comarca de Belo Horizonte, fato

que, a nosso ver, fortalecerá a instituição e proporcionará uma atuação mais efetiva e

célere na defesa dos direitos do consumidor, o que se compatibiliza com o princípio

constitucional da eficiência.

Quanto à Jurdecon, o § 6º do art. 23 da Lei Complementar nº 61 estabelece sua

competência para proferir decisão administrativa, em caráter definitivo, no julgamento

dos recursos voluntários e necessários interpostos contra as decisões das

autoridades que decidem os processos administrativos. O projeto torna explícito o

dever de fundamentar as decisões da Junta, as quais deverão proferir julgamentos

por maioria de seus membros. O § 7º, que se pretende inserir no art. 23 da referida

norma complementar, tem a finalidade de autorizar a Jurdecon a elaborar súmulas ou

enunciados que propiciem a otimização da atividade finalística do Procon-MG,

mediante Regimento Interno aprovado pela Câmara de Procuradores de Justiça.

Essas súmulas têm o escopo de uniformizar as decisões administrativas sobre

determinadas matérias e agilizar as decisões.

As alterações propostas são importantes tanto para a instituição do Ministério

Público quanto para os cidadãos, pois implicam aperfeiçoamento das suas atribuições

mediante o fortalecimento do Procon-MG, que é o órgão encarregado de zelar pela

efetiva proteção dos consumidores. Isso atesta a oportunidade, a conveniência e a

utilidade do projeto, que vem ao encontro do interesse da coletividade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

58/2010.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Ademir Lucas - Domingos Sávio - Neider

Moreira - Elmiro Nascimento.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe “altera

dispositivo da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, e da Lei

Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001, os quais dispõem sobre a organização

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais”.

Aprovada no 1º turno, na forma original, retorna a matéria a esta Comissão para

receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposição em análise altera a estrutura orgânica do Ministério Público do

Estado, especialmente no que tange ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor - Procon-MG - e à Junta Recursal do Procon-MG. Para tanto, propõe a

modificação do art. 4º da Lei Complementar nº 34, de 1994, que organiza o Ministério

Público e dá outras providências, e do art. 23 da Lei Complementar nº 61, de 2001,

que altera aquele diploma legislativo.

Conforme salientado no 1º turno, o projeto em comento insere o Procon-MG no

elenco dos órgãos de administração e introduz a Junta Recursal do Programa

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Jurdecon - no rol dos órgãos de

execução do Ministério Público, no escopo de dotar a instituição de uma estrutura

moderna e compatível com suas relevantes atribuições de defesa do consumidor.

É importante destacar, ainda, que a modificação proposta permitirá ao órgão

dispensar mais atenção às ações de planejamento estratégico e de integração com o

Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, o que não ocorre atualmente, pois os

esforços se canalizam para a atividade fim do órgão, conforme consta na justificação

do projeto.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, cabe ressaltar que, caso as alterações

na estrutura do Ministério Público acarretem despesas obrigatórias de caráter

continuado, devem ser elaborados, antes da implementação das modificações: a

estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que entrará em vigor

e nos dois subsequentes; o demonstrativo da origem de recursos para seu custeio e a

comprovação de que a despesa não afetará as metas de resultados fiscais, devendo

seus efeitos financeiros serem compensados pelo aumento permanente da receita ou
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pela redução permanente da despesa, conforme determina a Lei Complementar n°

101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

58/2010, no 2º turno.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Gustavo Corrêa - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2010

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe altera

dispositivos da Lei complementar nº 66, de 22/1/2003, que criou o Fundo Estadual de

Proteção e Defesa do Consumidor - FEPDC - e o Conselho Gestor do Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

A proposição foi aprovada em Plenário no 1° turno n a forma do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1,

apresentada pela Comissão de Administração Pública, e agora retorna a este órgão

colegiado a fim de receber parecer de 2º turno, nos termos do art. 189, § 1°, do

Regimento Interno.

Em razão da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, vem o projeto

a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, consoante dispõe o art. 102,

IV, do Regimento Interno.

Em obediência ao disposto no § 1º do art. 189 do mesmo Diploma, consta deste

parecer a redação do vencido.

Fundamentação

A proposição em análise pretende promover alterações na lei de criação do Fundo

de Proteção e Defesa do Consumidor - FEPDC -, especificamente nos dispositivos

que cuidam da aplicação de seus recursos, de seus beneficiários e do Conselho

Gestor do Fundo.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça, por meio do Substitutivo nº
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1, promoveu a adequação do texto da proposição às normas constitucionais e legais

que regem a matéria.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Administração Pública e acatada

pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, foi uma importante

contribuição ao projeto.

O projeto foi aprovado no Plenário em 1º turno com as mudanças propostas, entre

as quais destacamos as incidentes sobre o dispositivo que cuida da composição do

Conselho Gestor do Fundo, com a inclusão de órgãos e entidades ligados às políticas

de defesa do consumidor, o que favorece a eficiência na gestão dos recursos do

Fundo.

Foi apresentada em Plenário a Emenda n° 2, que tem por finalidade excluir o

Procon-MG do rol dos beneficiários de recursos do Fundo, rejeitada pela Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, uma vez que tal órgão, além de fazer

parte da estrutura do Ministério Público do Estado, tem competência para atuar em

demandas que envolvam interesse coletivo e difuso, como, por exemplo, planejar,

elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual de proteção e defesa do

consumidor.

Assim, na forma como foi aprovado no 1º turno, o projeto busca efetivar o art. 5º,

inciso XXXII, da Constituição da República, segundo o qual é dever do Estado

promover, na forma da lei, a defesa do consumidor, sendo esta, nos termos do art.

170, inciso V, da Carta Maior, um dos princípios que regem a atividade econômica. A

proposição vem aperfeiçoar, dessa forma, um importante instrumento de tutela dos

direitos do consumidor no Estado e de gestão de recursos públicos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei

Complementar n° 59/2010 na forma do vencido no 1° t urno.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros, relator - Célio Moreira.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 59/2010

(Redação do Vencido)

Altera a Lei Complementar n° 66, de 22 de janeiro d e 2003, que cria o Fundo



____________________________________________________________________________
2285

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - FEPDC - e o Conselho Gestor do

Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts 2º, 4º, 6º e os incisos VI, VII, VIII, X e XI do “caput” do art. 7º da Lei

Complementar n° 66, de 22 de janeiro de 2003, passa m a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 2° - O FEPDC tem por objetivo financiar ações  para o cumprimento dos

objetivos da Política Estadual de Relações de Consumo, de forma a prevenir e

reparar danos causados ao consumidor.

§ 1º - Os recursos arrecadados pelo FEPDC serão destinados à consecução de

projetos, aquisição de bens e realização de atividades que promovam, aprimorem e

fomentem a defesa e o direito do consumidor, a educação para o consumo e a

capacitação e modernização administrativa e funcional dos órgãos públicos.

§ 2º - O FEPDC, assim como o seu Conselho Gestor, será presidido por um

membro do Ministério Público, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça.

(...)

Art. 4° - Poderão ser beneficiários do FEPDC, para os fins previstos no § 1º do art.

2° desta lei:

I - o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, estadual ou

municipal, que tenha a atribuição de defender ou proteger o consumidor bem como

promover a educação para o consumo;

II - entidades não governamentais sem fins lucrativos, legalmente constituídas nos

termos da lei civil há pelo menos um ano e que tenham como finalidade principal a

defesa e a proteção do consumidor;

III - o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-MG -,

mediante aprovação, na forma da lei, de orçamento operacional para custeio de suas

atividades.

Parágrafo único - Os benefícios a serem recebidos serão condicionados à

aprovação de projeto pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa

do Consumidor - CGFEPDC -, no qual deverão ser informadas, no mínimo, as

atividades a realizar, o público alvo a ser atingido, o valor do custeio pretendido e o
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prazo de execução.

(...)

Art. 6° - O Conselho Gestor do FEPDC, integrado por  treze membros, tem a

seguinte composição:

I - quatro membros do Ministério Público, preferencialmente com atribuições

relativas à defesa do consumidor, indicados pelo Procurador-Geral de Justiça;

II - o coordenador do Procon-MG;

III - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais -

OAB-MG -;

IV - dois representantes de entidades privadas de defesa do consumidor,

constituídas, nos termos da lei civil, pelo menos um ano antes da indicação;

V - um representante de entidade de fornecedores, com atuação no Estado, na área

de comércio, serviços ou indústria.

§ 1° - Serão convidados a integrar o Conselho Gesto r do FEPDC dois

representantes de Procons municipais, um representante da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, ouvida a Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte, e um representante da Secretaria de Estado de Educação.

§ 2º - O Ministério Público fixará os procedimentos de escolha dos membros a que

se referem os incisos IV e V deste artigo e para o convite dos representantes a que

se refere o § 1º.

Art. 7° - Compete ao Conselho Gestor do FEPDC, além  das incumbências definidas

no art. 5º desta lei:

(...)

VI - aprovar, junto com a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, o

orçamento operacional de custeio das atividades do Procon-MG;

VII - aprovar e firmar convênios e contratos, por meio da Procuradoria-Geral de

Justiça de Minas Gerais, objetivando atender o disposto no inciso VI deste artigo;

VIII - aprovar os projetos referidos no parágrafo único do art. 4º desta lei;

(...)

X - fazer editar, diretamente ou em colaboração com órgãos oficiais, material

informativo sobre a matéria mencionada no art. 2° d esta lei;
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XI - auxiliar o Procon-MG no planejamento, elaboração e coordenação da política

estadual de proteção e defesa do consumidor.

Parágrafo único - O Ministério Público regulamentará, mediante ato normativo, a

competência do Conselho Gestor do FEPDC, prevista no inciso XI.”

Art. 2º - Fica revogado o inciso XII do art. 7º da Lei Complementar nº 66, de 2003.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe altera

dispositivos da Lei Complementar nº 66, de 22/1/2003, que criou o Fundo Estadual de

Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC – e o Conselho Gestor do Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda

n° 1, e agora retorna a este órgão colegiado, a fim  de receber parecer para o 2º turno,

nos termos do Regimento Interno.

Em obediência ao disposto no § 1º do art. 189 do Regimento Interno, consta neste

parecer a redação do vencido.

Fundamentação

A proposição em análise pretende promover alterações na lei de criação do Fundo

de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC –, especificamente nos dispositivos

que cuidam da aplicação de seus recursos, de seus beneficiários e do Conselho

Gestor do Fundo.

Entre as mudanças aprovadas no 1° turno, destacamos  as que cuidam da

composição do Conselho Gestor do Fundo, com a inclusão de órgãos e entidades

ligados às políticas de defesa do consumidor.

O projeto busca efetivar o disposto no art. 5º, inciso XXXII, da Constituição da

República, segundo o qual é dever do Estado promover, na forma da lei, a defesa do

consumidor, sendo esta, nos termos do art. 170, inciso V, da Carta Maior, um dos

princípios que regem a atividade econômica, aperfeiçoando um importante

instrumento de tutela dos direitos do consumidor no Estado e de gestão de recursos
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públicos.

Acreditamos que a proposta, que amplia o objetivo do Fundo, a aplicação de seus

recursos e os seus beneficiários e que aperfeiçoa a composição e as atribuições do

seu Conselho Gestor repercutirá favoravelmente na execução dos recursos e na

qualidade do gasto para a consecução da política estadual de defesa do consumidor.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei

Complementar n° 59/2010, na forma do vencido em 1° turno.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Agostinho Patrus Filho - Gustavo Corrêa - Lafayette

de Andrada.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 59/2010

(Redação do Vencido)

Altera a Lei Complementar n° 66, de 22 de janeiro d e 2003, que cria o Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC – e o Conselho Gestor do

Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os arts 2º, 4º, 6º e os incisos VI, VII, VIII, X e XI do “caput” do art. 7º da Lei

Complementar n° 66, de 22 de janeiro de 2003, passa m a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 2° – O FEPDC tem por objetivo financiar ações  para o cumprimento dos

objetivos da Política Estadual de Relações de Consumo, de forma a prevenir e

reparar danos causados ao consumidor.

§ 1º – Os recursos arrecadados pelo FEPDC serão destinados à consecução de

projetos, aquisição de bens e realização de atividades que promovam, aprimorem e

fomentem a defesa e o direito do consumidor, a educação para o consumo e a

capacitação e a modernização administrativa e funcional dos órgãos públicos.

§ 2º – O FEPDC, assim como o seu Conselho Gestor, serão presididos por um

membro do Ministério Público, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça.

(...)

Art. 4° – Poderão ser beneficiários do FEPDC, para os fins previstos no § 1º do art.
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2° desta lei:

I – o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta, estadual ou

municipal, que tenha a atribuição de defender ou proteger o consumidor, bem como

promover a educação para o consumo;

II – entidades não governamentais sem fins lucrativos, legalmente constituídas nos

termos da lei civil há pelo menos um ano e que tenham como finalidade principal a

defesa e a proteção do consumidor;

III – o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon-MG –,

mediante aprovação, na forma da lei, de orçamento operacional para custeio de suas

atividades.

Parágrafo único – Os benefícios a serem recebidos serão condicionados à

aprovação de projeto pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa

do Consumidor – CGFEPDC –, no qual deverão ser informadas, no mínimo, as

atividades a realizar, o público-alvo a ser atingido, o valor do custeio pretendido e o

prazo de execução.

(...)

Art. 6° – O Conselho Gestor do FEPDC, integrado por  treze membros, tem a

seguinte composição:

I – quatro membros do Ministério Público, preferencialmente com atribuições

relativas à defesa do consumidor, indicados pelo Procurador-Geral de Justiça;

II – o Coordenador do Procon-MG;

III – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais –

OAB-MG –;

IV – dois representantes de entidades privadas de defesa do consumidor,

constituídas nos termos da lei civil, pelo menos, um ano antes da indicação;

V – um representante de entidade de fornecedores, com atuação no Estado de

Minas Gerais, na área de comércio, serviços ou indústria.

§ 1° – Serão convidados a integrar o Conselho Gesto r do FEPDC dois

representantes de Procons municipais, um representante da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, ouvida a Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte e um representante da Secretaria de Estado da Educação.
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§ 2º – O Ministério Público fixará os procedimentos de escolha dos membros a que

se referem os incisos IV e V deste artigo e para o convite dos representantes a que

se refere o § 1º.

Art. 7° – Compete ao Conselho Gestor do FEPDC, além  das incumbências

definidas no art. 5º desta lei:

(...)

VI – aprovar, junto com a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, o

orçamento operacional de custeio das atividades do Procon-MG;

VII – aprovar e firmar convênios e contratos, por meio da Procuradoria-Geral de

Justiça de Minas Gerais, objetivando atender ao disposto no inciso VI deste artigo;

VIII – aprovar os projetos referidos no parágrafo único do art. 4º desta lei;

(...)

X – fazer editar, diretamente ou em colaboração com órgãos oficiais, material

informativo sobre a matéria mencionada no art. 2° d esta lei;

XI – auxiliar o Procon-MG no planejamento, na elaboração e na coordenação da

política estadual de proteção e defesa do consumidor.

Parágrafo único – O Ministério Público regulamentará, mediante ato normativo, a

competência do Conselho Gestor do FEPDC, prevista no inciso XI.”.

Art. 2º – Fica revogado o inciso XII do art. 7º da Lei Complementar nº 66, de 2003.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 66/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei Complementar nº

66/2010 altera o Anexo da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e

Justiça, retorna agora o projeto para receber parecer para o 2º turno, nos termos do

art. 189 do Regimento Interno.

As Emendas nºs 3 e 4, apresentadas em Plenário e aprovadas na Comissão de

Administração Pública, foram rejeitadas em Plenário, no 1º turno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
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Fundamentação

A proposição em epígrafe altera o quadro de pessoal do Ministério Público para

adequar a estrutura desse órgão às alterações promovidas na organização e divisão

judiciárias do Estado de Minas Gerais.

Em face da ampliação da estrutura do Poder Judiciário, com o aumento do número

de Juízes e a criação e instalação de novas varas e comarcas, por meio da Lei

Complementar nº 105, de 14/8/2008, que alterou a Lei Complementar nº 59, de

18/1/2001, que contém a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas

Gerais, reconhecemos a necessidade e conveniência da medida proposta.

Ressalte-se que a referida legislação alterou os critérios de classificação das

comarcas e que, no período de novembro de 2008 a novembro de 2009, foram

instaladas 19 varas judiciais em todo o Estado e mais uma comarca foi instalada,

razão pela qual a lotação dos cargos do quadro de carreira dos Promotores públicos

deve ser adequada.

Conforme mencionado no parecer para o 1º turno, nos termos do ofício do eminente

Procurador-Geral de Justiça, relatório elaborado pela Corregedoria do Ministério

Público informa que desde 2001 o volume de trabalho aumentou consideravelmente,

“o que evidencia a defasagem do número de membros em face da celeridade

demandada pela satisfação do interesse público”.

Ademais, relatório dessa Corregedoria, anexo à proposição, o qual contém a

consolidação da movimentação processual judicial de 1ª e 2ª instâncias no âmbito do

Ministério Público nos anos de 2007 a 2009, informa o aumento de 1.202,91% do

número de procedimentos recebidos pelo Ministério Público advindos da aplicação da

Lei Maria da Penha; o incremento de 139,45% do número de autos de notícia-crime

fazendários que deram entrada na instituição, e o aumento de 760,97% do número de

ações civis públicas ajuizadas pelo Parquet mineiro. Entretanto, foram instaladas, no

mesmo período, apenas 14 novas Promotorias de Justiça.

Em face do exposto, cumpre-nos, nesta fase de discussão da matéria, ratificar o

nosso parecer exarado em 1º turno, porquanto a proposição se apresenta necessária

e oportuna.

Conclusão
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Opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 66/2010

na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Neider Moreira - Elmiro Nascimento - Ademir

Lucas - Domingos Sávio.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 66/2010

(Redação do Vencido)

Altera o Anexo I da Lei Complementar n° 34, de 12 d e setembro de 1994, que

dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O quadro de carreira dos membros do Ministério Público, previsto no art.

269 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, alterado pelo art. 4º da

Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de 2007, passa a ser o constante no anexo

desta lei.

Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação dest a lei complementar correrão à

conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, observado o

disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 d e maio de 2000.

Art. 3° - Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.708/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.708/2009

acrescenta o § 3º e altera o “caput” do art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º/7/96, que obriga

o Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil.

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, XV,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A Lei nº 12.223, de 1996, obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança ao

policial civil. Posteriormente, o art 1º dessa lei foi alterado pela Lei nº 18.015, de
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2009, passando a contemplar também o policial militar e o agente de segurança

penitenciário. O objetivo do projeto em análise é ampliar ainda mais a abrangência da

Lei nº 12.223, obrigando o Estado a fornecer equipamento de segurança também ao

bombeiro militar.

No 1º turno, esta Comissão opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, salientando

que a proposição atualiza a Lei nº 12.223, adaptando-a ao conteúdo da Emenda à

Constituição nº 39, de 1999, que tornou o Corpo de Bombeiros Militar independente

em relação à Polícia Militar. O projeto, assim, visa a estabelecer que os bombeiros

militares, tal qual os demais profissionais do sistema de defesa social - policiais civis

e militares e agentes penitenciários -, devem receber do Estado equipamento de

segurança condizente com suas funções.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária em seu parecer, também

no 1º turno, salientou que “se encontrará sem dificuldade fonte para cobertura das

despesas e que ela será facilmente incorporada à lei dos meios”.

A proposta, entretanto, ao nosso ver, atenderá melhor sua finalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentamos, na medida em que este acentua, na melhor

técnica legislativa, a natureza distinta das atividades típicas do Corpo de Bombeiros

em relação às atividades de segurança pública. Assim, o Substitutivo n° 1 altera o

“caput” do art. 1° da Lei nº 12.223/1996 e acrescen ta novo parágrafo ao art. 1º da

mesma lei, estabelecendo que ao bombeiro militar serão fornecidos equipamentos de

proteção individual, que possibilitem, dentro das tecnologias atuais, a respectiva

segurança em suas atividades.

Por último é relevante observar que o Corpo de Bombeiros Militar ganha, dia após

dia, maior importância na sociedade, cumprindo papel de grande relevo para a

segurança e o bem-estar dos mineiros. Dessa forma, é justo garantir que esses

servidores contem com equipamentos de segurança e de salvamento condizentes

com as importantes funções que desempenham.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.708/2009, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, que obriga o Estado a fornecer

equipamento de segurança ao policial civil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando o mesmo artigo acrescido do seguinte § 3º :

“Art. 1º - O Estado fornecerá equipamento de segurança ao policial civil, ao policial

militar, ao agente de segurança penitenciário e ao bombeiro militar.”

(...)

§ 3º - Ao bombeiro militar serão fornecidos equipamentos de proteção individual,

que possibilitem, dentro das tecnologias atuais, a segurança em suas atividades.".

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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Rômulo Veneroso.

PROJETO DE LEI Nº 3.708/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, que obriga o Estado a fornecer

equipamento de segurança ao policial civil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” e o § 1º do art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - O Estado fornecerá equipamento de segurança e de salvamento ao policial

civil, ao policial militar, ao agente de segurança penitenciário e ao bombeiro militar.

§ 1º - Para os fins desta lei, consideram-se equipamentos de segurança e de

salvamento, entre outros, revólveres, munições, algemas, coletes à prova de bala,

equipamentos de proteção individual ignífugos e dispositivos de ressuscitação

cardiopulmonar.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.698/2010

Mesa da Assembleia

Relatório
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De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Resolução nº 4.698/2010 dispõe

sobre o estágio probatório no âmbito da Assembleia Legislativa e dá outras

providências.

Aprovado no 1° turno, na forma original, o projeto foi distribuído à Mesa da

Assembleia, para, nos termos do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno, receber

parecer para o 2° turno.

Fundamentação

Conforme já verificado, no 1º turno, por esta Comissão, do ponto de vista jurídico-

formal, não resta dúvida de que esta Assembleia Legislativa é dotada de competência

privativa para iniciar o processo legislativo relativo à edição de normas que dispõem

sobre o estágio probatório dos seus servidores. São normas que se situam no campo

de abrangência do regime jurídico do servidor do Poder Legislativo, caso em que

incide a regra prevista no inciso IV do art. 62 da Constituição do Estado.

Acrescente-se que está adequado o instrumento normativo eleito para dispor sobre

a matéria, pois, segundo o Regimento Interno (alínea “e” do inciso VII do art. 79),

cabe privativamente à Mesa da Assembleia apresentar projeto de resolução que vise,

entre outros assuntos, a dispor sobre o regime jurídico dos servidores da Secretaria

da Assembleia Legislativa.

No que diz respeito aos aspectos financeiros e orçamentários da proposição, é

relevante dizer que o projeto não cria nem aumenta a despesa.

Quanto ao mérito, a proposição apresenta a vantagem de englobar, num mesmo

diploma normativo, tanto as prescrições que regulam o estágio probatório quanto as

que tratam da sistemática aplicada à avaliação especial de desempenho dos

servidores durante os primeiros três anos de trabalho na Casa. Atualmente, tais

prescrições figuram em diplomas legais esparsos, como a Resolução nº 800, de

5/1/67, a Deliberação da Mesa nº 269, de 4/5/83, e as diversas normas específicas

para regulação dos cursos de formação e das avaliações de desempenho.

Cabe lembrar, por fim, que a Constituição da República alterou as regras para

aquisição de estabilidade pelo servidor após o cumprimento do estágio probatório.

Em 4/6/98, a Emenda à Constituição nº 19, entre outras coisas, elevou de dois para

três anos o período mínimo de exercício do cargo e tornou obrigatória a realização de
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avaliação especial de desempenho por comissão especialmente instituída para essa

finalidade. A proposta em análise observa, com rigor, as citadas alterações

constitucionais.

Na oportunidade, apresentamos, na conclusão deste parecer, as Emendas nºs 1 e

2, com o objetivo de aprimorar e atualizar a redação de dispositivos que tratam da

exoneração automática de servidor ocupante de cargo integrante da estrutura de

gabinete parlamentar. Em primeiro lugar, visamos a racionalizar os procedimentos

relativos a exoneração e a nomeação adotados no encerramento da legislatura. Em

segundo lugar, visamos a garantir a continuidade das atividades de suporte prestadas

pela equipe integrante do gabinete parlamentar dos membros da Mesa da

Assembleia.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

4.698/2010 no 2º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O art. 4º da Resolução nº 5.100, de 29 de junho de 1991, fica acrescido

dos seguintes §§ 3º e 4º, passando o “caput”, o § 1º e o inciso III do § 1º a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 4º – O ato de provimento ou de exoneração de ocupante de cargo em

comissão de recrutamento amplo será precedido de provocação do titular do órgão de

lotação do servidor.

§ 1º – O ocupante de cargo em comissão de recrutamento amplo fica

automaticamente exonerado:

(...)

III – na hipótese da licença prevista no inciso III do art. 54, combinado com o inciso

III do art. 63 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997;

(...)

§ 3º – O disposto no inciso I do § 1º não se aplica a ocupante de cargo em

comissão de recrutamento amplo que integre o Grupo Específico de Apoio às

Atividades de Representação Político-Parlamentar lotado em gabinete cujo titular
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tenha sido reeleito, desde que haja manifestação por escrito do parlamentar pela

permanência do servidor no respectivo cargo, encaminhada ao Diretor-Geral até dez

dias antes do final da legislatura.

§ 4º – Para assegurar a continuidade das atividades administrativas, não se aplica o

disposto no inciso I do § 1º ao ocupante de cargo em comissão de recrutamento

amplo lotado nos gabinetes institucionais dos membros da Mesa.”.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O inciso II do art. 4° da Resolução n° 5.305, de 22 de junho de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° – (...)

II – os pertencentes à estrutura dos gabinetes institucionais da Mesa da

Assembleia, das Lideranças, da Ouvidoria Parlamentar e das Presidências de

Comissão, em quantitativo de cargos e pontuação cujo somatório não exceda 35%

(trinta e cinco por cento) da totalidade daqueles previstos no inciso I do 'caput' deste

artigo.”.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de dezembro de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.075/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Resolução n° 5.075, de 2010,

altera a Resolução nº 5.176, de 6/11/97, que contém o Regimento Interno da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 1º turno com as Emendas n°s 1 e 2, reto rna a matéria à Mesa, para

receber parecer de 2° turno, nos termos do art. 178 , combinado com o art. 79, VIII,

“a”, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no art. 195, combinado com o art. 189, § 1º, do

Regimento Interno, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
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Na forma do vencido em 1º turno, a proposição introduz nos arts. 101 e 102 do

Regimento Interno dispositivo que cria a Comissão permanente de Esporte e Lazer.

Reiteramos as razões que motivaram a Mesa da Assembleia a manifestar-se

favoravelmente à proposta em análise, no parecer de 1º turno, enfatizando a sua

tempestividade e conveniência. Na oportunidade de reexame da matéria, sugerimos

algumas alterações nos mesmos arts. 101 e 102, por meio das Emendas nºs 1 a 3 ao

vencido, apresentadas ao final deste parecer, com vistas a promover adequações

técnicas nos textos dos dispositivos regimentais que tratam da Comissão de

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e efetuar uma complementação

conceitual nas competências da Comissão de Esporte e Lazer, em razão de ter sido

acrescido pelas Emendas nºs 1 e 2, no 1º turno, ao projeto original o termo “lazer” na

designação da Comissão.

Primeiramente, consideramos pertinente eliminar uma duplicidade de competências

que pode ser constatada entre as Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática e a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, uma vez

que ambas têm por objeto a discussão da política de informática (alíneas “d” do inciso

VI e “f” do inciso XII, ambos do art. 102). Como a expressão “ciência e tecnologia” já

pressupõe a abrangência de diversos segmentos do conhecimento científico e as

ferramentas e técnicas para sua aplicação, a informática seria, em C&T, um

subconjunto, e não uma área distinta, ao ser colocada ao lado da primeira. As

matérias discutidas na Comissão de Educação, no tange à ciência e tecnologia, são

de natureza sistêmica, ou seja, compreendem os temas que alcançam a organização

e a gestão coordenada dos órgãos de ciência, tecnologia e inovação do Estado em

articulação com as instituições de educação superior, tais como as políticas de

fomento à pesquisa e ao desenvolvimento, as ações relativas à formação científica e

tecnológica, os mecanismos de incentivo à inovação tecnológica, enfim, discussões

de ordem mais abrangente, que se inserem no campo de atuação do Sistema

Estadual de Ciência e Tecnologia. Para a discussão de assuntos específicos que se

inserem, por identidade, no setor científico e tecnológico, mas que permeiam as áreas

da saúde, do meio ambiente, da agropecuária, da energia, da comunicação, da

indústria, do transporte, etc., há as comissões temáticas pertinentes a essas áreas.
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Parece-nos, assim, que a supressão do termo “informática” na designação da

Comissão de Educação e da alínea “d” do inciso VI do art. 102 conferiria maior rigor

técnico à redação do dispositivo, seja pelo fato de a abordagem da informática estar

naturalmente circunscrita ao campo amplo da ciência e tecnologia, seja pelo fato de,

em sua especificidade, constituir competência original da Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, conforme a alínea “f” do inciso XII do mesmo art.

102.

Outrossim, ponderamos que as alíneas “a” a “d” do inciso VI do art. 102, que tratam

das competências da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática,

necessitam ser atualizadas, de modo a refletir com maior fidelidade o conjunto de

temas afetos à Comissão. Assim, sugerimos a alteração por meio das emendas

apresentadas ao final deste parecer. A alínea “a” seria a mais abrangente, conforme a

tipologia dos níveis de ensino constantes nas atuais diretrizes nacionais de educação;

a alínea “b” proposta faz referência às políticas que teriam por objeto o apoio à

educação, tais como a alimentação escolar, as diversas formas de assistência ao

estudante, o transporte escolar, entre outros. A alínea “c” proposta diz respeito às

políticas de inclusão educacional, que ganham relevo na atualidade com o esforço de

universalização do acesso à educação. Por fim, a alínea “d” preservaria as

competências no campo da ciência e tecnologia, acrescentando um importante

conceito que norteiam as políticas públicas atuais, que é a inovação nos setores

científico e tecnológico.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

5.075/2010, no 2º turno, na forma do vencido no 1° turno com as Emendas nºs 1 a 3,

que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Dê-se às alíneas do inciso XIX do art. 102 da Resolução nº 5.176, de 6/11/1997, a

que se refere o art. 2º, a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

“Art. 102 – (...)

XIX – (...)
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a) a promoção do esporte educacional, de participação, de rendimento e do lazer;

b) o incentivo à valorização e à difusão da prática esportiva e do lazer;

c) a inclusão social por meio do esporte e do lazer;

d) a intersetorialidade das políticas de esporte e lazer.”.”.

EMENDA Nº 2

Dê ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - O inciso VI do art. 101 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 101 – (...)

VI – de Educação, Ciência e Tecnologia;”.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O inciso VI do art. 102 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 102 – (...)

VI - da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia;

a)as políticas de educação básica, profissional e superior;

b) os programas suplementares de apoio à educação;

c) a diversidade e a inclusão educacional;

d) as políticas de desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação.”.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de dezembro de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.075/2010

(Redação do Vencido)

Altera a Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – O art. 101 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso XIX:

“Art. 101 – (...)
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XIX – de Esporte e Lazer.”.

Art. 2º – O art. 102 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso XIX:

“Art. 102 – (...)

XIX – da Comissão de Esporte e Lazer:

a) a promoção do esporte educacional, de participação e de rendimento;

b) o incentivo à valorização e à difusão da prática esportiva;

c) a inclusão social por meio do esporte;

d) a intersetorialidade das políticas de esporte.”.

Art. 3º – Fica revogada a alínea “b” do inciso VI do art. 102 da Resolução nº 5.176,

de 1997.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.470 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.470/2009, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Buriti Grande –

ACBG –, com sede em Buriti Grande, 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° 3.470/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário de

Buriti Grande – ACBG –, com sede no Município de Martinho Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Desenvolvimento

Comunitário de Buriti Grande – ACBG –, com sede no Município de Martinho

Campos.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.365 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.365/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Escolinha de Futebol Bom de Bola Bom na Escola – EFBBBE –,

com sede no Município de João Pinheiro, 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° 4.365/2010

Declara de utilidade pública a Escolinha de Futebol Bom de Bola Bom na Escola –

EFBBBE –, com sede no Município de João Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Esc olinha de Futebol Bom de Bola

Bom na Escola – EFBBBE –, com sede no Município de João Pinheiro.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.447 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.447/2010, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública a Associação Recreativa dos Veteranos dos Trinta, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.447/2010

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa dos Veteranos dos Trinta,

com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Recreativa dos Veteranos

dos Trinta, com sede no Município de Varginha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.499 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.499/2010, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública o Nacional Futebol Clube, com sede no Município de

Senador Firmino, 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° 4.499/2010

Declara de utilidade pública o Nacional Futebol Clube, com sede no Município de

Senador Firmino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Nac ional Futebol Clube, com sede no

Município de Senador Firmino.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.696 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.696/2010, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac

–, com sede no Município de Manhumirim, 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° 4.696/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados – Apac – de Manhumirim, 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 Manhumirim, com sede nesse Município.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.705 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.705/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Dalila Cerqueira Pessoa, de ensino médio, a Escola

Estadual de Ensino Médio, no Município de Santa Margarida, 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° 4.705/2010

Dá denominação a escola estadual de ensino médio localizada no Município de
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Santa Margarida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Dalila Ce rqueira Pessoa a escola

estadual de ensino médio localizada na Praça Otacílio Vieira Campos, s/n°, Centro,

no Município de Santa Margarida.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.712 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.712/2010, de autoria da Deput ada Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública a Associação Franciscana de Educação Social, 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° 4.712/2010

Declara de utilidade pública a Associação Franciscana de Educação e Assistência

Social, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Franciscana de Educação

e Assistência Social, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.713 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.713/2010, de autoria do Deput ado Elmiro Nascimento, que

declara de utilidade pública a Liga de Xadrez e Damas do Alto Paranaíba – LXDAP –,
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com sede no Município de Patos 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° 4.713/2010

Declara de utilidade pública a entidade Liga de Xadrez e Damas do Alto Paranaíba

– LXDAP –, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Liga de Xadrez e Damas do

Alto Paranaíba – LXDAP –, com sede no Município de Patos de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.722 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.722/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação a escola estadual localizada no Município de São Roque 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° 4.722/2010

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de São Roque de

Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Professor a Izaura de Oliveira Vilela a
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escola estadual localizada no Distrito de São José do Barreiro, no Município de São

Roque de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.725 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.725/2010, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública o Meridional Esporte Clube, com sede no Município de

Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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° 4.725/2010

Declara de utilidade pública o Meridional Esporte Clube, com sede no Município de

Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Mer idional Esporte Clube, com sede

no Município de Ipatinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.732 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.732/2010, de autoria do Deput ado Carlos Mosconi, que

declara de utilidade pública a Associação Vitoriosa de Deficientes e Cadeirantes –

Avidec –, 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,
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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° 4.732/2010

Declara de utilidade pública a Associação Vitoriosa de Deficientes e Cadeirantes –

Avidec –, 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 Vitoriosa de Deficientes e

Cadeirantes – Avidec –, com sede no Município de Camanducaia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.742 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.742/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o São João Batista Esporte Clube, com sede 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° 4.742/2010

Declara de utilidade pública o São João Batista Esporte Clube, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o São  João Batista Esporte Clube, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.747 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.747/2010, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o 56°-MG Grupo Escoteiro São S ebastião – 56°-MG GESS –,

com sede no Município de Uberlândia, 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° 4.747/2010

Declara de utilidade pública a entidade 56°-MG Grup o Escoteiro São Sebastião –

56°-MG GESS –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade 56°-MG Grupo Escoteiro

São Sebastião – 56°-MG GESS –, com sede no Municípi o de Uberlândia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.773 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.773/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de “Escola Estadual Herbert José de Souza” à Escola Estadual

localizada no Presídio de Vespasiano, naquele 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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.773/2010

Dá denominação a escola estadual localizada no Presídio de Vespasiano, no

Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Herbert J osé de Souza a escola

estadual localizada no Presídio de Vespasiano, localizada na Rua São Paulo, n°

3100, Bairro Nova Granja, no Município de Vespasiano.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.803 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.803/2010, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação Mineira de Educação Continuada – Asmec –, com

sede 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° 4.803/2010

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Educação Continuada –

Asmec –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Mineira de Educação

Continuada – Asmec –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.809 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.809/2010, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública o Clube Operário Sacramentano, com sede no Município de

Sacramento, 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° 4.809/2010

Declara de utilidade pública o Clube Operário Sacramentano, com sede no

Município de Sacramento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Clu be Operário Sacramentano, com

sede no Município de Sacramento.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.825 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.825/2010, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que

declara de utilidade pública a Associação Esportiva Clube do Cavalo Ferradura de

Ouro, com sede no Município de São João Batista do Glória, 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° 4.825/2010

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Clube do Cavalo Ferradura de

Ouro, com sede no Município de São João Batista do Glória.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Clube do

Cavalo Ferradura de Ouro, com sede no Município de São João Batista do Glória.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.835 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.835/2010, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Fundação Vale do Gorutuba de Nova Porteirinha – Funvale –,

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.835/2010

Declara de utilidade pública a Fundação Vale do Gorutuba de Nova Porteirinha –

Funvale –, com sede no Município de Nova Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Vale do Gorutuba de Nova

Porteirinha – Funvale –, com sede no Município de Nova Porteirinha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.853 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.853/2010, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que declara

de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de Itabira, 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° 4.853/2010

Declara de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de

Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Vil a Nova Futebol Clube, com sede

no Município de Itabira.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.889 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.889/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Desportiva Milionários, com sede 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° 4.889/2010

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Milionários, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Desportiva Milionários,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.915 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.915/2010, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública o Instituto Educacional Guarda Mirim de Visconde do Rio

Branco, 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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.915/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Guarda Mirim de Visconde do

Rio Branco, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Educacional Guarda Mirim de

Visconde do Rio Branco, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.922 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.922/2010, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural, de Esporte, Lazer e Educação

Metropolitana de Pouso Alegre – Acelempa –, 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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.922/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural, de Esporte, Lazer e Educação

Metropolitana de Pouso Alegre – Acelempa –, 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 Cultural, de Esporte,

Lazer e Educação Metropolitana de Pouso Alegre – Acelempa –, com sede no

Município de Pouso Alegre.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.930 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.930/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública o Bangu Esporte Clube, com sede no Município de Congonhas,

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° 4.930/2010

Declara de utilidade pública o Bangu Esporte Clube, com sede no Município de

Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ban gu Esporte Clube, com sede no

Município de Congonhas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.934 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.934/2010, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública o Abrigo Lar Cristão de Belo Horizonte, com sede 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° 4.934/2010

Declara de utilidade pública a entidade Abrigo Lar Cristão de Belo Horizonte, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Abrigo Lar Cristão de Belo

Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.935 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.935/2010, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Boa Esperança, JK e

Fátima – ABJKEF –, com sede 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° 4.935/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Boa Esperança,
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JK e Fátima – ABJKEF –, com sede no Município de Januária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos Bairros

Boa Esperança, JK e Fátima – ABJKEF –, com sede no Município de Januária.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.941 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.941/2010, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Rural Sertão Veredas, com sede no Município de

Formoso, 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° 4.941/2010

Declara de utilidade pública a Associação Rural Sertão Veredas, com sede no

Município de Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Rural Sertão Veredas,

com sede no Município de Formoso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.944 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.944/2010, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de

Assentamento Piratinga I, com sede no Município de Formoso, foi aprovado em turno
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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° 4.944/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Projeto de Assentamento Piratinga I, com sede no Município de Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais do Projeto de Assentamento Piratinga I, com sede no Município de Formoso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.952 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.952/2010, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública o Grupo de Apoio Comunitário em Movimento – Gacom –, 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° 4.952/2010

Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio Comunitário em Movimento – Gacom

–, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Gru po de Apoio Comunitário em

Movimento – Gacom –, com sede no Município de Contagem.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.960 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.960/2010, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Instituição Beneficente Amor Cristão, com sede no

Município de Uberlândia, 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° 4.960/2010

Declara de utilidade pública a Instituição Beneficente Amor Cristão, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ins tituição Beneficente Amor Cristão,

com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.962 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.962/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Habitacional da Regional Ressaca, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.962/2010

Declara de utilidade pública a Associação Habitacional da Regional Ressaca, 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 Habitacional da Regional

Ressaca, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.963 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.963/2010, de autoria do Deput ado Zé Maia, que declara de

utilidade pública o Instituto Vida Missão, com sede no Município de Ituiutaba, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.963/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Vida Missão, com sede no Município de

Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Vida Missão, com sede no

Município de Ituiutaba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.966 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.966/2010, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Humanitária Compaixão, com sede 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° 4.966/2010

Declara de utilidade pública a Associação Humanitária Compaixão, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Humanitária Compaixão,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.967 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.967/2010, de autoria da Deput ada Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública o Instituto Casa Santa – Incas –, 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° 4.967/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Casa Santa – Incas –, com sede no

Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Casa Santa – Incas –, com

sede no Município de Betim.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.974 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.974/2010, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública o Projeto Mãos Dadas, 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° 4.974/2010

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Mãos Dadas, com sede no Município

de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Mãos Dadas, com

sede no Município de Lavras.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.975 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.975/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDS –, com sede no

Município de Porteirinha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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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° 4.975/2010

Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDS –,

com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Desenvolvimento

Sustentável – IDS –, com sede no Município de Porteirinha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.976 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.976/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da

Região de Bom Jesus, com sede na Comunidade de Bom Jesus, no Município de

Porteirinha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.976/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais da Região de Bom Jesus, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais da Região de Bom Jesus, com sede no Município de

Porteirinha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.977 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.977/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural de Ilha

Grande II, com sede na localidade de Ilha Grande II, no Município de Catuti, 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° 4.977/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural de

Ilha Grande II, com sede no Município de Catuti.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Desenvolvimento

Comunitário Rural de Ilha Grande II, com sede no Município de Catuti.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.978 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.978/2010, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Filantrópica de Assistência Social Santa-

Ritense, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí, 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° 4.978/2010

Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica de Assistência Social Santa-

Ritense, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Filantrópica de

Assistência Social Santa-Ritense, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.979 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.979/2010, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação Vila Vicentina de Ilicínea, 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° 4.979/2010

Declara de utilidade pública a entidade Vila Vicentina de Ilicínea, com sede no

Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Vila Vicentina de Ilicínea,

com sede no Município de Ilicínea.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.983 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.983/2010, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores de Rodrigo Silva, 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.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.983/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Rodrigo Silva, com

sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores de

Rodrigo Silva, com sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.985 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.985/2010, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública o Programa de Solidariedade em Ação – Prosa –, 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° 4.985/2010

Declara de utilidade pública a entidade Programa de Solidariedade em Ação –

Prosa –, com sede no Município de Contagem.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Programa de Solidariedade

em Ação – Prosa –, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.987 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.987/2010, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que

declara de utilidade pública a Associação União dos Bairros Barroca, Prado, Calafate

e Gutierrez – S.O.S. Bairros –, 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° 4.987/2010

Declara de utilidade pública a entidade União dos Bairros Barroca, Prado, Calafate

e Gutierrez – S.O.S. Bairros –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade União dos Bairros Barroca,

Prado, Calafate e Gutierrez – S.O.S. Bairros –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.996 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.996/2010, de autoria do Deput ado Gil Pereira, que declara de

utilidade pública a Associação Filantrópica Nazarena de Amparo Social – Speak Easy
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English Dialogue School – Seeds –, com sede no Município de Montes Claros, 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° 4.996/2010

Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Nazarena de Amparo Social

– Afinasa –, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Filantrópica Nazarena de

Amparo Social – Afinasa –, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.997 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.997/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Córregos das Mercês, com

sede no Município de Peçanha, 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° 4.997/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Córrego das Mercês, com

sede no Município de Peçanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Córrego
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das Mercês, com sede no Município de Peçanha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.998 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.998/2010, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública o Projeto Social Vem Viver – Proviver –, com sede 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° 4.998/2010

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Social Vem Viver – Proviver –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Social Vem Viver –

Proviver –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 5.000 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 5.000/2010, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência às Famílias Carentes –

Amafac –, 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
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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° 5.000/2010

Declara de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência às Famílias

Carentes – Amafac –, 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 Municipal de Assistência

às Famílias Carentes – Amafac –, com sede no Município de Betim.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 5.001 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 5.001/2010, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação Filantrópica Sevilha B, com sede no Município de

Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 5.001/2010

Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Sevilha B, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Filantrópica Sevilha B,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 5.005 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 5.005/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Setor Leste Sul de Mirabela, com

sede no Município de Mirabela, 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° 5.005/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Setor Leste Sul de

Mirabela, com sede no Município de Mirabela.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Setor

Leste Sul de Mirabela, com sede no Município de Mirabela.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 5.036 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 5.036/2010, de autoria do Presi dente do Tribunal de Justiça,

que dá denominação ao prédio da Unidade Raja Gabaglia 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° 5.036/2010

Dá denominação a prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Edifício Desembargador Má rcio Antônio Abreu Corrêa de

Marins o prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais localizado na

Avenida Raja Gabaglia, n° 1.753, Bairro Luxemburgo,  no Município de Belo

Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva e da

Deputada Rosângela Reis

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

Correspondência: Ofícios, telegrama e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.095 e 5.096/2010 -

Requerimentos nºs 7.079 a 7.088/2010 - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Política Agropecuária e de Assuntos Municipais e dos Deputados

Alberto Pinto Coelho e Zé Maia - Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos

dos Deputados Elmiro Nascimento, Ivair Nogueira, Luiz Humberto Carneiro, Zé Maia

e Lafayette de Andrada - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Leitura do Relatório das

Atividades da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura - Questão de ordem

- Requerimento do Deputado Inácio Franco; deferimento; discurso da Deputada

Gláucia Brandão - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento;

discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Requerimento do Deputado Elmiro

Nascimento; deferimento; discurso do Deputado Doutor Viana - Requerimento do

Deputado Ademir Lucas; deferimento; discurso do Deputado Duarte Bechir -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre

João - 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 - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio
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Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon

Melo - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - 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 Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Rosângela Reis, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Júlio Delgado, Deputado Federal (2), acusando o recebimento das

solicitações contidas nos Requerimentos n°s 6.541 e  6.598/2010, respectivamente da

Comissão de Direitos Humanos e do Deputado Délio Malheiros.

Do Sr. Pedro Augusto Sanguinetti Ferreira, Secretário Executivo do Ministério da

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

menciona em favor do Igam. (- 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. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.699/2010 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Ophir Cavalcante Junior, Presidente da OAB, em atenção ao Ofício nº

2.423/2010/SGM, informando que encaminhou a documentação anexa ao referido

ofício ao Conselho Seccional dessa entidade. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Geraldo Coêlho, Deputado Estadual da Assembléia Legislativa do Estado de

Pernambuco, agradecendo convite para a reunião da Cipe - São Francisco enviado

por meio do Ofício nº 2.424/2010/SGM.

Do Sr. Carlos Augusto Tenório Dionísio, Prefeito Municipal de Cachoeira de Minas,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.989/2010, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.989/2010.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6.480/2 010, da Comissão de Turismo, e

6.717/2010, do Deputado Gil Pereira.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, agradecendo

manifestação de aplauso contida no Requerimento nº 6.759/2010, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Mario Neto Borges, Presidente da Fapemig, apresentando sugestões

relativas ao Projeto de Lei nº 3.815/2009, em atenção a pedido da Comissão de

Educação. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.815/2009.)

Do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG, agradecendo

voto de congratulações com essa empresa, objeto do Requerimento nº 6.770/2010,

do Deputado Gustavo Valadares.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional (substituto) do DNIT

(2), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 6.691 e 6.692/2010, da

Comissão de Turismo.

Do Cel. PM Hebert Fernandes Souto Silva, Corregedor da PMMG, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 6.475/2010, da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando
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informações relativas ao Requerimento nº 6.692/2010, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, (4) prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.521, 4.396, 4.465 e 4.980/2010, em

atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas

técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Cristovam Joaquim Fernandes Ramos Filho, Promotor de Justiça,

encaminhando, para conhecimento desta Casa, cópia da correspondência enviada

pela Secretaria Adjunta de Regulação Urbana de Belo Horizonte - Smaru - à

Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico e

Cultural do Ministério Público do Estado. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. José Garcia de Freitas Júnior, Procurador-Geral da Justiça Militar (em

exercício), prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.773/2010, da

Comissão de Administração Pública.

Do Sr. Maurício Torres Soares, Juiz de Direito, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 6.756/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Mauro Flávio Ferreira Brandão, Procurador de Justiça e Ouvidor do

Ministério Público, prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.733/2010,

da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Cátia Romilde Gusso, Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável de Nova Lima, prestando informações relativas a requerimento do

Deputado Wander Borges encaminhado pelo Ofício nº 2.215/2010/SGM.

Do Sr. Eduardo Caldeira de Souza Penna, Secretário de Saúde de Contagem,

prestando informações relativas a requerimento do Deputado Wander Borges

encaminhado pelo Ofício nº 2.122/2010/SGM.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.674/2010 , da Comissão de Segurança

Pública.

De Vereadores da Câmara Municipal de João Pinheiro, solicitando a intercessão

desta Casa perante o governo do Estado com vistas a evitar o fechamento da

unidade fazendária localizada nesse Município. (- Anexe-se ao Projeto de Resolução

nº 4.999/2010.)



____________________________________________________________________________
2337

Do Sr. Jadilson de Jesus Cordeiro Maciel, Presidente da Câmara Municipal de

Turmalina, solicitando atenção especial desta Casa relativamente à mudança na

divisa entre esse Município e o Município de Minas Novas. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Do Sr. João Lúcio Martins Pinto, Presidente da Associação dos Procuradores do

Estado de Minas Gerais, agradecendo o apoio desta Casa para a realização, nesta

Capital, de 17 a 20/10/2010, do XXXVII Congresso Nacional de Procuradores do

Estado.

Do Sr. Ramon Victor Cesar, Presidente da BHTRANS, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.619//2010, da Comiss ão de Direitos Humanos.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 4.927/2010, em atenção a

pedido da Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

4.927/2010.)

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.859/2010, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (4.429), informando a liberação

dos recursos financeiros para as entidades 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 Ten.-Cel. PM Antônio Leandro Bettoni da Silva, Subcomandante da Academia

de Polícia Militar, informando o recebimento por essa Academia, em 18/11/2010, de

prêmio do MEC denominado Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos. (-

À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Geber Soares de Oliveira, Diretor da Superintendência Central de

Administração Financeira da Secretaria de Fazenda, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 6.612/2010, do Deputado Carlin M oura.

Da Sra. Júnia Cristina França Santos Egídio, Coordenadora-Geral de Convênios do

Ministério do Turismo, informando a liberação de recursos financeiros relativos a
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convênio celebrado entre esse Ministério e a Secretaria de Turismo. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros do FGTS à Copasa-MG, referentes às 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. Robson Braga de Andrade, Presidente da Confederação Nacional da

Indústria, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa em atenção

ao Requerimento n° 6.657/2010, do Deputado Dalmo Ri beiro Silva.

Do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, comunicando que pediu exoneração do cargo

de Diretor-Geral da Arsae-MG para assumir a presidência da Fundação Unesco-

Hidroex.

Do Sr. Jairo Nogueira Filho, Coordenador-Geral do Sindieletro-MG, denunciando o

alto número de mortes por acidente de trabalho na Cemig e a condição das famílias

dos trabalhadores mortos em acidentes. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Auro Augusto Oliveira Maia, solicitando a aprovação da Emenda nº 21 à

Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à

Constituição nº 54/2009.)

Do Sr. Celio Sales Sobrinho, fazendo considerações, em nome da Associação dos

Contabilistas do Sul de Minas em Muzambinho, sobre a inconveniência do

fechamento de administrações fazendárias no Estado. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Do Sr. Waldetaro Vitorino Dias, da Comunidade Católica do Vale do Aço,

encaminhando relatório em que manifesta sua preocupação com a marginalização

dos produtores rurais e ambientalistas e com o novo Código Florestal, em tramitação

no Congresso Nacional. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

TELEGRAMA

Do Sr. Eduardo Azeredo, Senador, manifestando apoio à solicitação contida no

Requerimento nº 6.598/2010, do Deputado Délio Malheiros.

CARTÃO
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Do Sr. Alberto Rodrigues, Secretário de Esportes e da Juventude, encaminhando

exemplar do livro “Políticas Públicas de Juventudes: contextos, percepções e desafios

da prática”. (- À Comissão do Trabalho.)

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 5.095/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Esem Associação de Trabalhos Voluntários,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o “ Instituto Esem Associação de

Trabalhos Voluntários, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Irani Barbosa

Justificação: O Instituto Esem Associação de Trabalhos Voluntários presta

relevantes serviços de atendimento às crianças, oferecendo educação, alimentação,

promoção da saúde, cultura, lazer, esporte, estudo e pesquisa, além de desenvolver

outras iniciativas destinadas à comunidade.

Sendo declarada de utilidade pública terá maiores facilidades para desenvolver seu

trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres Deputados para aprovação deste

projeto, considerando que a entidade preenche todos os requisitos exigidos pela

legislação em vigor.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.096/2010

Declara de utilidade pública o Cicec - Centro Infantil Comunitário de Educação

Criarte -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Cicec - Centro Infantil Comunitário de

Educação Criarte -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Doutor Viana

Justificação: O Cicec - Centro Infantil Comunitário de Educação Criarte -, com sede

na Rua Clélia, nº 231, Bairro Santa Mônica, no Município de Belo Horizonte, foi

constituído em 18/2/97. A entidade tem personalidade jurídica própria, não tem fins

lucrativos e sua duração é por tempo indeterminado.

O Cicec tem por finalidade dar assistência e desenvolvimento à criança carente no

que diz respeito a alimentação, educação, lazer, saúde (tratamento médico,

odontológico e psicológico) e orientação aos pais; promover a educação, observando

a forma complementar de participação; e promover a segurança alimentar e

nutricional, entre outras.

- 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 7.079/2010, do Deputado Sargento Rodrigues, em que pleiteia seja solicitada ao

Governador do Estado a elaboração de projeto de lei com vistas a assegurar o

adicional de periculosidade aos policiais civis, policiais e bombeiros militares e

agentes penitenciários e socioeducativos. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.080/2010, do Deputado Gil Pereira, em que pleiteia sejam solicitadas à Sra.

Dilma Vana Roussef, candidata eleita à Presidência da República, e ao Sr. Fernando

Damata Pimentel, futuro Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,

providências com vistas a assegurar a permanência da Fiat Automóveis no Estado,

especialmente por meio da alteração do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.440, de 14/2/97,

estendendo-se os incentivos previstos na lei às empresas instaladas ou que venham

a se instalar na área de abrangência da Sudene, e prorrogando até 29/12/2011 o

prazo previsto no § 1º do art. 11-B, acrescido à mencionada lei pela Medida



____________________________________________________________________________
2341

Provisória nº 512/2010.

Nº 7.081/2010, do Deputado Gil Pereira, em que pleiteia seja solicitado aos

Deputados eleitos que durante a discussão da Medida Provisória nº 512, de

29/11/2010, envidem esforços com vistas a promover alteração no § 1º do art. 1º da

Lei nº 9.440, de 14/3/97, estendendo-se os incentivos previstos na referida lei às

empresas instaladas ou que venham a se instalar na área de abrangência da Sudene,

e ainda alteração visando a estender até 29/12/2011 o prazo previsto no § 1º do art.

11-B, acrescido à mencionada lei pela Medida Provisória nº 512/2010.

Nº 7.082/2010, do Deputado Gil Pereira, em que pleiteia seja solicitado aos

Senadores eleitos pelo Estado, que, durante a discussão da Medida Provisória nº

512, de 29/11/2010, envidem esforços com vistas a promover alteração no § 1º do

art. 1º da Lei nº 9.440, de 14/3/97, estendendo-se os incentivos previstos na referida

lei às empresas instaladas ou que venham a se instalar na área de abrangência da

Sudene; e, ainda, alteração visando a estender até 29/12/ 2011 o prazo previsto no §

1º do art. 11-B, acrescido à mencionada lei pela Medida Provisória nº 512/2010. (-

Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 7.083/2010, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, em que

pleiteia sejam solicitadas ao Ministério da Educação providências com vistas à

priorizar o acesso de jovens rurais aos sistemas de admissão das escolas técnicas

agrícolas federais, com o objetivo de elevar as possibilidades de retenção dessa

população no campo.

Nº 7.084/2010, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, em que

solicita seja encaminhado às Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de providências com vistas à ampliação

do Programa Minas Leite, para abranger a totalidade dos Municípios mineiros.

Nº 7.085/2010, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, em que

solicita seja encaminhado ao Governo do Estado, às Secretarias de Estado da

Agricultura, de Ciência e Tecnologia e de Desenvolvimento Econômico pedido de

providências com vistas à implementação das solicitações apresentadas no

documento "Contribuição à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o

Aprimoramento da Política Estadual do Leite", elaborado pelas equipes do Polo de
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Excelência do Leite e Derivados e da Embrapa Gado de Leite.

Nº 7.086/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar pedido de providências para a

apuração dos fatos relacionados à suposta prática de tortura e abuso de autoridade

por parte do Capitão Jardel Eduardo da Silva contra o Sr. Sebastião Ramos Filho,

conforme cópia da Manifestação nº 29.928, feita à Ouvidoria-Geral do Estado, e

outros documentos.

Nº 7.087/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas, ao Copam - Supram-Norte e ao

Instituto Mineiro de Gestão das Águas pedido de providências com relação às

denúncias encaminhadas pela Associação Mineira do Meio Ambiente, pelos fatos

relatados, ocorridos no Município de Miravânia.

Nº 7.088/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Miravânia e à Polícia Militar local pedido de

providências com relação às denúncias encaminhadas pela Associação Mineira de

Defesa do Meio Ambiente, pelos fatos relatados, ocorridos no Município de Miravânia.

(- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária e de Assuntos Municipais e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Zé

Maia.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, quero apresentar algo que julgo

grave e de suma importância para que os colegas Deputados e Deputadas tomem

conhecimento. Sob o patrocínio do MEC, consequentemente do governo federal, está

sendo elaborado um “kit” para 6 mil escolas no Brasil, material que não tem outro

objetivo senão ensinar às nossas crianças a prática homossexual. Quero ler bem

rapidamente parte de um texto do “Correio Brasiliense” de ontem: “Parte do que se

pretende apresentar nas escolas foi exibida ontem em audiência na Comissão de

Legislação Participativa, na Câmara. No vídeo intitulado ‘Encontrando Bianca’, um

adolescente aproximadamente de 15 anos se apresenta como José Ricardo, nome
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dado pelo pai, que era fã de futebol. O garoto do filme, no entanto, aparece

caracterizado como uma menina, como um exemplo de um travesti jovem. Em seu

relato, o garoto conta que gosta de ser chamado de Bianca, pois é nome de sua atriz

preferida e reclama que os professores insistem em chamá-lo de José Ricardo na

hora da chamada. O jovem travesti do filme aponta um dilema no momento de

escolher o banheiro feminino em vez do masculino e simula flerte com um colega do

sexo masculino, ao dizer que superou o “bullying” causado pelo comportamento

homofóbico na escola. Na versão feminina da peça audiovisual, o material educativo

anti-homofobia mostra duas meninas namorando. O Secretário de Educação

Continuada Alfabetização e Diversidade do MEC, André Lázaro, afirma que o

Ministério teve dificuldades, para decidir sobre manter ou tirar o beijo “gay” do filme.

“Nós ficamos três meses discutindo um beijo lésbico na boca, até onde entrava a

língua. Acabamos cortando o beijo”, afirmou o Secretário durante a audiência.

Portanto, Sr. Presidente, um material que tem foco nas nossas crianças e nos nossos

adolescentes está sendo preparado e orçado para ser produzido em larga escala e

distribuído para mais de 6 mil escolas públicas no País. O MEC está extrapolando.

Estão querendo empurrar crianças e adolescentes para a homossexualidade. E

muitos deles nem sabem o que é isso. E o pior, Sr. Presidente, é que o texto mostra

claramente que os personagens têm cerca de 15 anos, e isso fere o Estatuto da

Criança e do Adolescente, nos seus arts. 17 e 18. De um lado, temos hoje um

combate terrível à exploração sexual de crianças e adolescentes no País e, de outro,

temos o Ministério da Educação - MEC - produzindo um material audiovisual, uma

novelinha que incentiva nossas crianças à busca da prática homossexual. O que há

de educativo nisso? Agora à tarde, eu e o Deputado João Leite iremos até o Dr. Alceu

Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, para levar a ele nossa preocupação e

um pedido para que tome as medidas cabíveis para esse caso, que fere o Estatuto da

Criança e do Adolescente. Percebemos que não existe absolutamente nada de

educativo nesse material. Muito obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elmiro Nascimento.

O Deputado Elmiro Nascimento* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras.
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Deputadas, Srs. Deputados, despedir de um território é como se exilar. Despedir da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais para atender a um chamamento de meu

partido é como um exílio imposto por contingências partidárias, das quais o homem

público não pode se esquivar. Ao assumir a candidatura de suplente de Senador na

chapa vitoriosa de Aécio Neves, assinei minha despedida do Plenário desta Casa. Se

novos rumos serão dados a minha vida pública, a saudade já norteia meus últimos

dias como Deputado nesta Casa de leis; Casa que me acolheu como servidor no final

da década de 70, quando vim trabalhar com meu pai, o Deputado Binga, e onde fiz

amigos que até hoje me acompanham na minha trajetória de vida; Casa que me

acolheu como representante do povo mineiro quando de minha primeira eleição em

1986, para a 11ª Legislatura; Casa onde pude servir com muita alegria por quatro

legislaturas.

Neste momento em que a emoção toma conta de minha alma, entendo ser hora de

agradecimento. Agradeço, em primeiro lugar, o dom da vida que me foi dado por

Deus. Tal dom inestimável me possibilitou carregar, pelas quatro legislaturas, o

entusiasmo de desbravar novos caminhos em busca de um mundo melhor e mais

justo. Agradeço ao povo mineiro, notadamente àquele povo tão caloroso e amigo das

regiões do Alto Paranaíba e do Noroeste mineiro, regiões que sempre dedicaram ao

meu mandato uma constante e inestimável fonte de energia positiva. Aos meus

conterrâneos de Patos de Minas, o abraço agradecido e sempre comprometido com a

defesa de nossas causas, nossa terra e nossa cultura. Agradeço aos servidores desta

Casa, pois muito aprendi com eles. Na pessoa do Dr. Eduardo Vieira Moreira, nosso

sempre e querido Dudu, Diretor-Geral, que honra com exemplar fidelidade a memória

de seu pai, nosso mestre Dr. Adônis, de saudosa e imorredoura lembrança, deixo

expressas minhas homenagens a todos os servidores da área administrativa da

Assembleia de Minas.

Ao Dr. José Geraldo de Oliveira Prado, nosso querido Zé Geraldo, Secretário-Geral

da Mesa da Assembleia, rendo minhas homenagens, bem como aos servidores da

área do processo legislativo. São eles que, diuturnamente, fazem a sombra amiga

para a ação de cada Deputado mineiro. Obrigado, Dudu e Zé Geraldo. Levem meu

abraço agradecido a cada um de seus colegas de trabalho. Quero agradecer à minha
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família, de maneira especial, à querida Iracema, minha companheira de andanças

pela vida inteira, mulher e amiga de todas as horas. Às minhas irmãs, na pessoa de

Béia Savassi, Prefeita de Patos de Minas, que soube, como ninguém, desfraldar a

bandeira da conciliação, que deve ser o atributo maior de quem navega nas águas

turbulentas da vida púbica. Quero agradecer aos Prefeitos, aos Vereadores e às

lideranças políticas de minha base eleitoral, aos amigos e às amigas de tantas

jornadas. Queira Deus que, ainda, haveremos de fazer tantas outras. Agradeço aos

servidores de meu gabinete. Muito obrigado pelo tempo em que estivemos juntos na

busca da construção de um trabalho político calcado na esperança de um mundo

novo. Agradeço à imprensa mineira, na pessoa dos jornalistas que cobrem o dia a dia

da nossa atividade. Ao Carlos Lindenberg, Presidente do Cepo, meu abraço amigo e

cordial.

Colegas Deputadas e Deputados, não sei que rumo minha vida irá tomar. Sei que

os ideais defendidos por Aécio Neves, Antonio Augusto Anastasia e Itamar Franco e

apresentados aos eleitores de Minas possibilitaram uma vitória estrondosa nas

últimas eleições. Esses ideais, calcados na ética e no respeito às mais caras

tradições de nossa gente, construirão uma sólida base política para a implantação de

uma democracia de respeito aos desiguais e, principalmente, de respeito à coisa

pública. A construção de uma democracia calcada na transparência de ações

governamentais poderá permitir a implantação da política de Minas no território da

União.

Quis Deus que eu fizesse parte deste momento histórico. Quis Deus que este

patense do Alto Paranaíba e produtor rural do Noroeste mineiro pudesse se fazer

presente na construção de mais uma utopia, a utopia de que Minas Gerais haverá de

legar ao Brasil um novo jeito de fazer da política o recanto sagrado da dignidade,

recanto onde o homem público não terá vergonha de ser chamado de político. Por

essa utopia, vale a pena se exilar. Quis Deus que meu nome fosse incluído entre os

que, ao lado de Aécio Neves, Anastasia e Itamar, estão em busca de um amanhã

vivificado no agora. Por isso, amigas Deputadas e amigos Deputados, evoco

Fernando Pessoa: “Cheio de Deus, não temo o que virá / Pois venha o que vier,

nunca será / Maior do que a minha alma”. Muito obrigado.
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O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Elmiro Nascimento, quero

congratular-me com V. Exa. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus o privilégio

de ter sido, ao longo dessa brilhante trajetória de vida pública de V. Exa., um dos

seus parceiros, um dos seus admiradores e, por que não dizer?, um dos seus alunos.

Tive o privilégio de ser Prefeito de minha querida Divinópolis na mesma época em

que V. Exa. também era Prefeito de Patos de Minas e me recordo do dinamisno, da

seriedade e da competência com que dirigiu sua tão querida e próspera cidade.

Depois, o destino deu-me a oportunidade de ficar durante dois mandatos como

Deputado ao lado de V. Exa; por isso, posso aqui testemunhar que V. Exa. é um

homem público de alta envergadura, competente, dinâmico, tolerante e construtor do

entendimento nesta Casa em favor de todos os mineiros.

Não tenho dúvida de que, neste momento de despedida, muito mais próprio para

um até-breve, V. Exa. deixa aqui inúmeros amigos e ruma para uma missão maior

ainda. V. Exa. contribuiu de forma decisiva para a construção de um projeto vitorioso,

ao colocar seu nome à disposição de Minas, sendo fator decisivo na construção de

uma aliança vitoriosa, que uniu o partido de V. Exa., o DEM, ao partido a que tenho a

honra de pertencer, o PSDB, e a tantos outros, para que Aécio Neves chegasse ao

Senado da República como liderança que inspira novos tempos para o Brasil. Essa

aliança nos possibilitou a sequência de um trabalho sério à frente do Palácio da

Liberdade, que continua agora com o Governador Antonio Anastasia. Acima de tudo,

V. Exa. é a certeza de que teremos um bravo guerreiro, de quem o Governador,

Minas e o Brasil não poderão prescindir para uma gestão também vitoriosa. Não

tenho dúvida de que, em breve, os destinos o levarão a assumir, de forma definitiva,

uma cadeira no Senado da República, porque missões maiores ainda estão

reservadas ao nosso grande Senador Aécio Neves.

Portanto, registro aqui meus cumprimentos, meus parabéns e meu agradecimento a

V. Exa. pela convivência extremamente proveitosa, com lucro muito grande para mim,

que ganhei muito por compartilhar sua amizade e a convivência com V. Exa.

O Deputado Elmiro Nascimento* - Muito obrigado, Deputado Domingos Sávio.

Agradeço as suas palavras. Fomos colegas quando Prefeitos, encontramo-nos muitas

vezes nas reuniões das cidades-polos e sabemos da dificuldade de hoje se
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administrar um Município. Muito me orgulha ter sido seu colega durante dois

mandatos nesta Casa. V. Exa. é um dos Deputados mais eficientes deste

Parlamento. Como V. Exa. muito bem disse na despedida da reunião da Comissão de

Assuntos Municipais, V. Exa. é um Deputado falante, mas fala com sabedoria e

inteligência. Que V. Exa. continue falante como é aqui, no Parlamento mineiro, muito

bem representando nosso Estado e lutando para que realmente tenhamos dias

melhores. Parabéns pelo seu trabalho.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Elmiro Nascimento, falar

depois do Deputado Domingos Sávio é complicado. Acho que ele expôs, de forma

muito clara, o sentimento de todos os seus pares nesta Casa. Tive oportunidade

também, como o Deputado Domingos Sávio, de ser seu colega ao longo dos últimos

oito anos e pude aprender com sua experiência, serenidade, lealdade e, acima de

tudo, sua responsabilidade no trato da coisa pública e no dia a dia dos trabalhos

nesta Assembleia. Assim como nos sentimos homenageados pela escolha do

Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Vice-Governador eleito, tenho a certeza de

que todos os 77 Deputados desta Casa e aqueles que por aqui já passaram se

sentiram também homenageados e honrados com a escolha de V. Exa. para ser o 1º-

suplente do Aécio Neves, nosso ex-Governador e agora Senador eleito. Como disse

o Deputado Domingos Sávio, não tenho dúvida de que o destino o colocará, num

futuro muito próximo, na cadeira do Senado Federal. Tenho a certeza de que V. Exa.

representará o povo de Minas, o da sua região e a todos nós com a mesma

dignidade, competência, lealdade e responsabilidade com que fez seu trabalho na

Assembleia Legislativa. Nós, Deputados Estaduais, sentiremos sua falta, e nós,

colegas de partido do DEM, tentaremos supri-la com muita determinação, garra e,

claro, com constantes telefonemas a V. Exa. para pedir informações, opiniões e até

sugestões sobre o que fazermos a respeito dos projetos aqui analisados. Quero

deixar claro que V. Exa. foi um dos meus professores, foi e continuará sendo

referência para minha vida pública. Parabéns. Espero poder tomar um café com V.

Exa., dentro em breve, no Senado Federal. Fique com Deus.

O Deputado Elmiro Nascimento* - Muito obrigado, Deputado Gustavo Valadares.

Foi um prazer muito grande ter V. Exa. como nosso companheiro, não só no
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Parlamento, mas também na bancada. V. Exa., realmente um grande parlamentar, é

um dos Deputados mais jovens deste Parlamento, mas tem uma cabeça e uma

competência incríveis.

Um abraço em seu pai, mestre no seu ensinamento político, pessoa que prezamos

muito. Continue assim, levantando sua bandeira e fazendo esse belo trabalho.

O Deputado Deiró Marra (em aparte) - Caro Deputado Elmiro Nascimento, todos

gostariam do abraço, da despedida ou do até-logo neste momento. O Alto Paranaíba

sempre foi muito bem representado por V. Exa. Quando aqui chegamos, sabíamos da

responsabilidade que tínhamos de estar aos seus pés, uma pessoa que seguiu o pai,

que tem uma história e um passado político, que avaliza as ações tomadas. Patos de

Minas nunca perdeu com V. Exa., que gosta de brincar dizendo que Patrocínio

pertence à grande metrópole de Patos de Minas. Sua ida deixa para quem é de Minas

e do Alto Paranaíba, especialmente para mim, que sou de Patrocínio, mais

responsabilidade de trazer a esta Casa a luz que V. Exa. trouxe ao longo destes

anos. Tenho a certeza de que, com seu passado, sua expectativa será construída a

partir da amizade que tem conosco. Esperamos que seja feliz em sua nova

empreitada e que esteja no Senado, representando o nosso querido Alto Paranaíba e

Patos de Minas. E V. Exa. tem a responsabilidade de honrar o nosso Senador Aécio

Neves, apontado como o político do ano, pessoa à altura da qual V. Exa. tem o mérito

de estar. Parabéns e sucesso.

O Deputado Elmiro Nascimento* - Agradeço ao Deputado Deiró Marra o aparte.

Uma das grandes virtudes da nossa região é o entrosamento e a afinidade entre as

lideranças, trabalhando coesas e unidas pela grandeza da região. Desde quando V.

Exa. entrou nesta Casa, tivemos afinidade e ficamos amigos, assim como aconteceu

com os Deputados Hely Tarqüínio, Bernardo Rubinger e outros que representaram

aquela região. Patrocínio é uma cidade que prima pela competência e pela eficiência.

Dizemos carinhosamente que pertencemos à Grande Patos porque nossa cidade é

do mesmo tamanho, são as cidades mais importantes da região. Patrocínio tem um

futuro incrível, é a Capital nacional do café, do qual V. Exa. é um grande produtor.

Tenho orgulho de dizer que meu pai nasceu lá, onde tenho grandes amigos e

parentes. Convivo com aquela cidade, que sempre foi irmanada com Patos de Minas.
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Obrigado.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputado Elmiro Nascimento, desejo-lhe

muito sucesso. Sabemos que Minas vai continuar precisando da competência e do

trabalho de V. Exa., que tem uma vida pública exemplar e correta. É uma satisfação e

orgulho contar com sua amizade, companheirismo e maneira solidária de trabalhar. V.

Exa. tem espírito de associativismo e de coletividade, pois abriu mão de uma eleição

já ganha para mais um mandato de Deputado em prol de um projeto maior por Minas,

com o ex-Governador Aécio Neves, o Governador Anastasia e todos nós.

Por ser seu companheiro no DEM, antigo PFL, sei muito bem da convivência amiga

e fraterna, em todos os sentidos, que V. Exa. manteve nesta Casa. Parabéns. Que

Deus o ilumine nessa nova caminhada! Continue sendo essa pessoa extraordinária

que sempre tem sido. Muito sucesso na sua vida.

O Deputado Elmiro Nascimento* - Muito obrigado, Deputado Doutor Viana. Gostaria

de dizer que, para mim, foi uma honra, um prazer e um prestígio muito grande ser seu

companheiro neste Parlamento e no DEM. V. Exa., um brilhante Deputado com uma

experiência incrível, também ex-Prefeito, vem fazendo um belíssimo trabalho e

certamente vai continuar fazendo, valorizando cada vez mais este Parlamento, com

sua experiência e seus ensinamentos. Muito me orgulha ter sido seu colega por dois

mandatos nesta Casa.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Deputado Elmiro Nascimento, serei

breve em minhas palavras, até porque estou certo de que o colegas que me

precederam já disseram quase tudo que tinha de ser dito a respeito de V. Exa. Mas

quero fazer um registro: tenho a certeza de que, onde quer que esteja seu pai,

udenista de carteirinha, como meus antepassados paternos - já que tenho um lado no

PSD, entre os antepassados maternos -, ele está extremamente orgulhoso do filho

que aqui esteve por alguns mandatos e que esteve à frente da Prefeitura de Patos,

onde hoje está sua irmã - certamente, aquela grande cidade tem crescido sobretudo

pela bela administração ali implementada, moderna como a que tem tido o nosso

Estado nos últimos oito anos.

Com certeza, V. Exa. deixará muito mais do que grandes amigos e amigas nesta

Casa. V. Exa., que sempre teve o ideal de servir à Arena, ao PDS, ao PFL e, hoje, ao
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DEM - partido de que, com muito orgulho, também faço parte -, vai deixar aqui o

ensinamento de como ser companheiro e leal a um partido político. Tenho a certeza

de que, em Brasília, em breve o destino lhe proporcionará a oportunidade de integrar

o Senado Federal e estou certo de que ninguém melhor do que V. Exa. nesta Casa

teria as condições e qualidades necessárias para representar ou substituir o nosso

Governador Aécio Neves no Senado Federal. Mais do que isso, numa demonstração

de desprendimento e por acreditar em um projeto e em um governo, sabendo o que

era melhor para o Estado, V. Exa. abriu mão de uma eleição que teoricamente

caminhava para um vitória tranquila - não vou dizer que era certa, porque na vida só

temos certeza da morte.

Fui testemunha do seu trabalho nesta Casa nos anos de 2005 e 2006 - depois, não

tive oportunidade de conviver diariamente com V. Exa., até porque eu ocupava o

cargo de Secretário de Estado - e vi o seu empenho, o seu trabalho e a sua luta em

prol dos Municípios que V. Exa. tão bem representa. Sei que a grande maioria dos

Deputados tem sua base parlamentar em alguma região, mas não conheço outro

Deputado que tenha defendido sua região com tanta veemência quanto a que

mostrou V. Exa. na defesa de Patos de Minas e do Alto Paranaíba, sempre levando

algum colega para falar na rádio de Patos, exatamente para demonstrar o seu

trabalho e empenho por aquela região.

Encerrando minhas palavras, que são sinceras, que Deus o ilumine e proteja. Não

sei se já neste primeiro momento, mas tenho certeza de que em breve todos os

mineiros terão orgulho do Senador Elmiro Nascimento. Um grande abraço. Fique com

Deus.

O Deputado Elmiro Nascimento* - Obrigado, Deputado Gustavo Corrêa. Orgulho-

me muito, Gustavo, de ser seu amigo e de contar com a amizade da sua família. Essa

amizade, aliás, nos antecede - nossos pais eram fraternos amigos. Também tenho

um carinho muito grande por seu avô, o Dr. Oscar Corrêa, um grande jurista, pessoa

muito respeitada no Congresso Nacional e que marcou a história da política nacional.

Portanto, tenho muito orgulho em ser seu amigo e de seu pai, nosso querido

Oscarzinho, a quem prezamos muito - aliás, não só a ele, mas também a sua mãe e a

toda a sua família. Parabéns por seu trabalho, Deputado; V. Exa., ainda um jovem,
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com um futuro brilhante pela frente, tem sido um grande parlamentar e foi um grande

Secretário. Muito me orgulha ser seu amigo e conviver com V. Exa. no dia a dia.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Caro amigo, Deputado Elmiro Nascimento -

permita-me chamá-lo assim -, darei um testemunho para todos que não o conhecem,

pois, para os que o conhecem, isso é desnecessário, e é sobre sua trajetória política

e seu trabalho neste Parlamento. Refiro-me a um trabalho absolutamente irretocável

pela sua postura que todos conhecem. Gostaria de dizer ainda que, certamente, o ex-

Governador Aécio Neves convocou-o para ser o seu Senador suplente por suas

grandes qualidades, como homem público, homem de família e cidadão.

Finalmente, queria agradecer a convivência extremamente agradável que V. Exa.

proporcionou a todos nesta Casa, com responsabilidade, sinceridade e de uma forma

bastante amigável. V. Exa. é um parlamentar que certamente fará muita falta, mas o

destino, com certeza, reserva-lhe grandes momentos. Estaremos aqui comemorando

suas vitórias, que virão brevemente. Que Deus o acompanhe sempre e que V. Exa.

continue trazendo essa luz e esse brilho a todas as pessoas que o cercam.

O Deputado Elmiro Nascimento* - Deputado Zé Maia, muito obrigado pela amizade.

Começamos juntos a segunda etapa da minha vida neste Parlamento. Como se fosse

hoje, lembro-me quando nos encontramos e fomos apresentados pelo Deputado

Inácio Rodrigues, quando, pela primeira vez, V. Exa. compareceu a esta Casa. Desde

então fizemos essa amizade tão profunda e, no dia a dia, estamos copiando seu

trabalho parlamentar para realmente fazermos o trabalho que foi feito. Sem dúvida

alguma, V. Exa. é um dos parlamentares mais eficientes deste Parlamento. Obrigado

pelas palavras, pela amizade, pois muito me orgulhou estar ao seu lado, dia a dia,

durante esses oito anos, convivendo juntos nesta Casa.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Meu caro amigo Deputado Elmiro

Nascimento, as palavras de despedida sempre são carregadas de emoção,

principalmente quando se trata da despedida de um grande amigo. V. Exa. traz

consigo a amizade que vem de seus antepassados com minha família: o seu pai foi

colega do meu neste Parlamento, bravos lutadores da nossa gloriosa UDN; meu tio

teve a oportunidade de ser seu colega nesta Assembleia; meu irmão, Toninho

Andrada, conviveu com V. Exa.; e eu também tive o privilégio de, ao adentrar no
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Parlamento mineiro e na vida pública estadual, encontrar uma figura da envergadura

de Elmiro Nascimento. Para mim, esse foi um grande privilégio. Pode estar certo de

que ter sido colega de Elmiro Nascimento na Assembleia Legislativa será um traço

importante na minha biografia.

Trago aqui minhas palavras de despedida e de homenagem, pois agora V. Exa. nos

representará na Câmara alta, no Congresso Nacional, no Senado da República. V.

Exa. será a voz dos mineiros naquela Casa. Temos certeza de que, da maneira

honrada como sempre representou o povo mineiro, V. Exa. representará também o

nosso Estado no Senado Federal. Parabéns, vá com Deus e seja feliz nessa nova

empreitada.

O Deputado Elmiro Nascimento* - Muito obrigado, Deputado Lafayette de Andrada.

Como V. Exa. disse, lembrei-me, como se fosse hoje, do colega Zé Bodega falando

deste microfone. Tive a honra de ser seu colega e amigo, como também o sou do seu

pai. Como disse, nossas famílias são muito entrosadas e unidas desde nossos

antepassados. Sem dúvida alguma, como V. Exa. e o Deputado Gustavo Corrêa

disseram, nossa origem vem desde a UDN, em toda aquela tradição, briga e euforia.

Muito me orgulha ouvir suas palavras pela tradição familiar, que vem desde a época

do Império, com o nosso Conselheiro. Orgulho-me de ter sido colega do seu tio, do

seu irmão e, agora, seu. Percebemos a tradição de uma família tão importante na

política, e não apenas mineira mas nacional. Sem dúvida alguma, isso enobrece

muito a coisa pública, a política deste Estado e deste país.

Parabéns pelo seu trabalho, continue assim, repetindo os feitos dos seus

antepassados para que realmente possa galgar grandes cargos amanhã, do que

temos certeza.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte)* - Meu caro amigo Deputado Elmiro

Nascimento, venho, em meu nome e no da Bancada do PV, fazer uma saudação a V.

Exa., não uma despedida. Primeiramente, como disse o Deputado Lafayette de

Andrada, V. Exa. certamente irá, em um breve período, representar Minas Gerais na

Câmara Alta do Parlamento brasileiro. Acredito que o sábio Governador Antonio

Anastasia aproveitará sua sabedoria e capacidade de trabalho e, principalmente, de

relacionamento na classe política no quadro do governo mineiro. V. Exa. representará
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com dignidade o quadro do DEM no governo de Minas Gerais. Aliás, isso parece até

ser uma convicção dos seus colegas e meus amigos de geração, Deputados Gustavo

Valadares e Gustavo Corrêa, que têm a alegria, além de serem seus colegas de

Parlamento, de pertencerem ao mesmo partido.

V. Exa., Deputado Elmiro Nascimento, caro colega, como eu, descende de um

Deputado - e vou tomar a liberdade de chamá-lo de Binga, como foi conhecido - que

neste Parlamento representou dignamente o Alto Paranaíba e a querida Patos de

Minas. Sabemos da qualidade da sua família, porque desde pequeno convivo com

seu sobrinho Frederico e vejo não só em V. Exa., mas em toda sua família a

dignidade e a honradez que trazem de sua geração e de sua região a este

Parlamento. Receba, em meu nome, no da nossa bancada e no da sua eterna amiga

ex-Deputada Maria Olívia, a nossa solidariedade, o nosso carinho e, principalmente, a

nossa admiração. V. Exa. dignificou o Parlamento mineiro e também o fará no

Parlamento nacional, certamente engrandecendo os quadros do próximo governo

comandado pelo grande Prof. Antonio Anastasia. Siga, meu amigo, para essa outra

jornada e saiba que tem aqui neste Parlamento um grupo de colegas que o admiram

não só pela amizade, mas pela dignidade e honradez que traz a esta Casa, onde

trabalhou com afinco e, principalmente, como disseram todos os colegas, com grande

elegância. V. Exa. dignificou a nossa jornada no Parlamento mineiro. Manifesto-lhe,

então, a nossa solidariedade e, principalmente, a nossa amizade.

O Deputado Elmiro Nascimento* - Muito obrigado, Deputado Tiago Ulisses, pela

amizade, companheirismo e por termos convivido tão bem nesses oito anos. Sou

bastante antigo nesta Casa e, relembrando o passado, quero dizer que tive o prazer e

a honra de ser colega da sua mãe, uma pessoa maravilhosa. Leve a ela o nosso

abraço e o nosso carinho. A Deputada Maria Olívia foi uma das grandes

parlamentares que muito bem representou a inteligência e a bravura da mulher

mineira neste Parlamento. Sou amigo do seu pai, pessoa simpaticíssima, e agora

tenho o orgulho e a honra de dizer que sou seu amigo, o que muito me preza.

Obrigado pelas palavras. Desejo que V. Exa. continue a realizar o seu maravilhoso

trabalho nesta Casa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado. Quero, nessas
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derradeiras palavras ao Deputado Elmiro Nascimento no Parlamento mineiro, dizer

que V. Exa., com tanto brilho, inteligência, ética e honradez, soube muito bem

dignificar sua região, sua querida terra, Patos de Minas. Também desejo externar,

pelas palavras dos nossos colegas, o meu sentimento de muita alegria por ter

convivido com V. Exa. Da sua estirpe, caríssimo Deputado Elmiro Nascimento, tenha

certeza de que poucos passarão por esta Casa. V. Exa. sempre foi correto e ético,

procurando o bem-estar da sua região e do povo mineiro.

Digo ao ilustre amigo dessa convivência fraterna, respeitosa, amiga e cordial que

devemos sempre estar juntos. Desejo a V. Exa. um sucesso muito grande na

convocação que Minas Gerais faz a sua pessoa, a sua história de vida. A política

escrita pelo seu pai, pela sua pessoa e pela sua família foi gravada em letras

maiúsculas na política mineira. Quero, com certeza, que tenha uma felicidade muito

forte e um êxito com certeza igual ao que conseguiu galgar no Parlamento mineiro,

nos voos mais altos de agora e também, com certeza, muito brevemente no Senado

da República. Parabéns, muitas felicidades, que Deus ilumine a sua vida, a sua

família e todos aqueles que nos são caros. Parabéns.

O Deputado Elmiro Nascimento* - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Também orgulho-me muito de sempre ter sido seu colega e tido a sua amizade. V.

Exa. é um Deputado muito atuante não apenas neste Plenário mas também nas

comissões. Durante muito tempo, foi Presidente da Comissão de Constituição e

Justiça e é um Deputado sempre presente pelo seu trabalho e dinamismo. Em

conversas aqui, os Deputados da sua região disseram por muitas vezes que V. Exa.

não perde nada em sua região, está sempre presente, atuando e reivindicando. É

bom ter colegas como V. Exa. Isso demonstra a dedicação que tem pela sua região e

eleitores, respeitando todo o eleitorado de Minas. V. Exa. é um exemplo de tudo isso.

Parabéns pelo seu trabalho, continue assim. Muito me orgulha ser seu amigo.

Logicamente essa amizade vai se eternizar por uma vida inteira.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Deputado Elmiro Nascimento,

depois da disputa de uma dura campanha, de uma campanha brilhante, V. Exa. nos

deixa. Tenho de dizer isso com todo o carinho. Aliás, V. Exa. disputou várias

batalhas, como uma vaga nesta Casa, em Patos de Minas, sua cidade, e agora foi
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novamente escolhido. Todo o mundo diz, mas vamos lembrar mais uma vez: um

Governador com um índice de aprovação como Aécio Neves não iria colocar qualquer

pessoa ao seu lado. Sabemos perfeitamente disso. A história da nova etapa da sua

vida começou quando V. Exa. recebeu o convite do Governador Aécio Neves, um

homem nacionalmente admirado e que teve aprovação de todo o Estado de Minas

Gerais. Ele queria ao seu lado uma pessoa correta, séria e, acima de tudo, cumpridor

dos seus compromissos. V. Exa. sempre cumpriu com os seus compromissos.

O valor de um homem está no cumprimento dos seus compromissos, da palavra

empenhada, e, acima de tudo, na vontade de trabalhar pela sua cidade, região e pelo

nosso Estado. V. Exa. trabalhava pelo nosso Estado e pelo Brasil e hoje deixa a

Assembleia, mas, com certeza, participará da administração do Governador Antonio

Anastasia. Quem sabe daqui a quatro anos estará ocupando uma vaga no Senado,

pois temos certeza de que o Brasil chamará Aécio Neves para ocupar a Presidência

da República. Isso não aconteceu agora, mas daqui a quatro anos acontecerá, pelo

brilhante trabalho que vai realizar. V. Exa. terá uma nova experiência e, como colega,

estou torcendo por V. Exa. e pedindo a Deus que lhe proteja. Acima de tudo, tenho

certeza de que terá o mesmo papel que desempenhou aqui, o de um grande homem,

estadista e homem público. Parabéns, que Deus lhe proteja nessa nova caminhada.

Conte sempre com os amigos que deixará nesta Assembleia.

O Deputado Elmiro Nascimento* - Muito obrigado, Deputado Alencar da Silveira Jr.

Como V. Exa. muito bem disse, não começamos ontem, temos uma vida inteira

dedicada à política. Praticamente nasci com ela. Muito me orgulho de ter tido um pai

que honrou as suas tradições políticas. Foi um dos Deputados mais queridos desta

Casa. Permaneceu aqui por 20 anos, realizando um grande trabalho e representando

a nossa região. Acompanhei o seu trabalho e os seus ensinamentos. Também muito

me orgulha ter sido Prefeito da minha terra e ocupado esta cadeira por quatro

legislaturas e agora suplente de um homem que, sem dúvida alguma, como muito

bem disse V. Exa. é a síntese da política nacional, pela sua inteligência, competência,

carisma e liderança.

Na semana passada, estive em Brasília, e o comentário pelos corredores do

Congresso Nacional foi a presença do Senador Aécio Neves. A imprensa e muitas
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pessoas o rodeavam e o cumprimentavam. A partir de agora teremos um grande líder

no Congresso Nacional, e, sem dúvida, ele se chama Aécio Neves. Ele tem um futuro

incrível pela frente. Muito me orgulha ser seu suplente, por ter sido escolhido

pessoalmente por ele e, logicamente, pelo meu partido. Mais uma vez agradeço os

meus companheiros que aqui estão. Certamente faremos um trabalho para a

grandeza do nosso Estado e do nosso país.

Deputado Alencarzinho, foi uma honra ter sido seu colega nesta Casa e convivido

com V. Exa. por tanto tempo. Há apenas um ponto de divergência entre nós: eu torço

para o Galo e V. Exa. para o América, clube que representa muito bem como Diretor,

da mesma forma que tão bem representa esta Casa. Parabéns!

Sr. Presidente, mais uma vez agradeço a sua generosidade por ter-me cedido este

tempo. Sei que a pauta está cheia. Mais uma vez, deixo o meu abraço e carinho aos

funcionários desta Casa, aos meus amigos, que compartilharam comigo as quatro

legislaturas. Que Deus abençoe a todos, que tenham um Natal e um ano

maravilhosos, repleto de paz e harmonia. Espero que este Parlamento continue

lutando pela grandeza do nosso Estado junto ao nosso grande Governador Antonio

Anastasia, que, sem dúvida, continuará a levantar a bandeira de Minas como o fez

Aécio Neves. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até breve. (- Palmas.)

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

quero falar um pouco sobre a Fiat Automóveis e o novo ciclo de investimentos de

R$10.000.000.000,00 até 2014.

A Fiat aprovou o maior ciclo de investimentos de sua história, em quase 35 anos no

Brasil. Serão investidos R$10.000.000.000,00 no período de 2011 a 2014. Isso

significa um grande impulso para a marca, que acaba de investir R$6.000.000.000,00

entre 2008 e 2010. A Fiat está pronta para crescer com o Brasil, e Minas é o principal

destino desses investimentos. Entre 2008 e 2010, o Estado recebeu

R$5.000.000.000,00 do total investido, o que ampliou a capacidade da fábrica de

Betim de 700 mil para 800 mil unidades por ano. Agora Minas receberá

R$7.000.000.000,00, o equivalente a 70% do total de novos investimentos. A fábrica
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de Betim terá sua capacidade de produção novamente ampliada, desta vez de 800

mil para 950 mil unidades por ano. O acréscimo da capacidade anual de 150 mil

unidades equivale, na prática, a uma nova fábrica, principalmente quando

consideramos os volumes que alguns concorrentes estão investindo no mercado

brasileiro. Considerando apenas o acréscimo da capacidade de produção da fábrica

de Betim, temos um volume maior que a participação de mercado de muitas das

marcas que se instalaram recentemente no Brasil.

Ao se tornar a primeira fábrica de automóveis a se instalar fora do ABC paulista,

que concentrava até os anos 70 toda a produção de veículos no Brasil, a Fiat

Automóveis se tornou protagonista de um vigoroso processo de atração de novas

indústrias para Minas Gerais. Hoje o entorno da fábrica de Betim, na RMBH, é o

segundo polo automobilístico do País e responde por parcela significativa na

produção industrial do Estado.

Força econômica em Minas: a “mineirização” dos fornecedores da Fiat atraiu para o

Estado centenas de empresas metalúrgicas e de autopeças, processo que se

intensificou na década de 90. O objetivo era buscar soluções para o fornecimento de

peças e componentes com maior rapidez e menores custos logísticos. Com a

instalação dos fornecedores no entorno da fábrica, a Fiat ganhou agilidade e

competitividade, possibilitando tornar-se uma das mais eficientes empresas no

sistema de segmentos “just in time”.

Também a economia de Minas ganhou com esse processo, pois as novas

empresas instaladas no Estado diversificaram o parque industrial mineiro, com maior

geração de emprego e de tributos. Os volumes de compra realizados pela Fiat em

Minas atestam quanto o processo beneficia a economia mineira. Em 1994, a Fiat

Automóveis destinava às compras um total de US$1.354.000.000,00, dos quais

40,5%, ou US$541.700.000,00, eram destinados a fornecedores instalados no

Estado. Atualmente, com o processo de mineração plenamente consolidado, o

volume anual de compras da empresa saltou para cerca de 5 bilhões de dólares -

R$8.600.000.000,00 -, correspondendo a parcela de faturamento realizada dentro de

Minas a cerca de 70%, o equivalente a US$3.500.000.000,00 anuais, ou cerca de

R$6.000.000.000,00.
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No projeto de Pernambuco, a Fiat investirá 3 bilhões, repetindo a trajetória do

pioneirismo que a fez optar por Minas Gerais na década de 70. O projeto prevê a

instalação de uma fábrica com a capacidade de 200 mil veículos por ano a partir de

2014.

As Regiões Norte e Nordeste são as que mais crescem em termos proporcionais e

têm sido favorecidas pelo ciclo virtuoso da economia brasileira, com a redução das

diferenças regionais, a melhor distribuição de renda e a equalização das

oportunidades de negócios tornando os projetos de investimento de longo prazo

muito mais atrativos.

Por que Pernambuco? Porque se trata de uma ótima combinação de oportunidade

com estratégia. O Brasil está se transformando em um país com a maior distribuição

espacial e social de renda, observando o processo de ascensão de mais de 20

milhões de pessoas à classe média e ao mercado de consumo, ao mesmo tempo que

a participação das Regiões Norte e Nordeste na economia brasileira tende a crescer

aceleradamente. O expressivo dinamismo da economia nordestina, evidenciado pelos

indicadores desde o segundo semestre do ano passado, baseia-se na expansão da

nossa massa salarial, sobretudo em virtude do crescimento do emprego e na

ampliação do crédito, aspectos presentes também em outras regiões do País.

Adicionalmente, têm favorecido o maior crescimento regional os impactos das rendas

oriundas dos programas sociais e os investimentos públicos nas regiões. Esses

fatores seguirão presentes na conjuntura local nos próximos anos, delineando

perspectivas favoráveis para continuação do crescimento econômico.

O Complexo Industrial e Portuário do Suape tem uma localização estratégica que

favorece ganhos logísticos e de eficiência. Está otimamente localizado para o

recebimento de suprimentos e para despacho de produtos, permitindo a utilização da

navegação de cabotagem para atendimento do mercado interno e da navegação de

longo curso para o comércio exterior.

A instalação da Fiat em Pernambuco é uma decisão estratégica: reforça sua

condição de liderança de mercado e de competitividade em produção e logística,

consolida sua presença nas Regiões Norte e Nordeste com mercados em ascensão,

equilibra seu crescimento sustentado no País e fortalece a sua posição competitiva
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global.

Quero dizer que a princípio, quando recebi a notícia da instalação da Fiat em

Pernambuco, senti que Minas iria perder muito, que Betim iria perder muito. Mas

quero também trazer a notícia de que a fábrica que irá para Pernambuco, na verdade,

estava indo para o México; porém, por meio da iniciativa do brilhante Governador de

Pernambuco, que luta em prol da instalação de uma montadora em Pernambuco, em

Recife, por mais de 10 anos, foi possível levar investimentos da Fiat para aquele

Estado. A marca Fiat não viria para Minas, mas iria para o México. Se houvesse outro

concorrente instalado no Nordeste, a Fiat, com certeza, perderia a liderança e o

mercado. Houve programas de incentivo. Hoje precisamos lutar contra a guerra fiscal,

precisamos de uma reforma tributária. Ainda bem que contamos com o ex-

Governador, Senador eleito, Aécio Neves, em quem depositamos toda a confiança

para representar Minas e o Brasil, na luta contra a guerra fiscal, e para que realmente

acabemos com o que vem acontecendo, perdendo Minas para Goiás a instalação de

grandes laboratórios, assim como a Cica, a Itambé e tantas outras empresas. Há a

questão do álcool, que é vendido em São Paulo por um preço muito mais barato.

Então temos de lutar contra essa guerra fiscal, para que Minas continue crescendo

cada vez mais.

A Cemig comprou a Light, do Rio de Janeiro, e era o momento também de os

cariocas lutarem contra esse investimento. Pernambuco luta por uma montadora há

10 anos, então o Governador Eduardo Gomes - diga-se de passagem, uma grande

liderança política - tem seus méritos. E ainda bem que uma empresa mineira, a Fiat

Automóveis, está ganhando seu espaço em detrimento de outra concorrente, que

poderia ser instalada no Norte e no Nordeste.

Betim não perdeu, pelo contrário, ganhou investimentos de 7 bilhões, que

correspondem a 150 mil novos veículos, com compromisso de crescimento do

mercado no Brasil e na América Latina. Quanto maior o crescimento da Fiat, melhor

para Minas. Hoje a Fiat participa de projetos importantes, como o da Via Expressa.

No passado, o ex-Governador Eduardo Azeredo, com problemas de caixa, teve da

Fiat Automóveis a antecipação do ICMS para a sua conclusão, e hoje ela é uma das

alternativas de chegada e saída de Belo Horizonte; há também o projeto da Via das
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Indústrias, em que a Fiat, com a Fiemg, participará de mais uma alternativa, e

programas de projetos sociais.

Quero lembrar, minha cara e prezada Deputada Gláucia Brandão, que representa

nossa querida Ribeirão das Neves, que Betim teve o privilégio de receber a Fiat, a

Refinaria Gabriel Passos e as subsidiárias, que, num primeiro momento de

dificuldades, com um crescimento desordenado, levaram para a cidade uma receita

que possibilitou, ao longo dos anos, equilibrar investimentos com qualidade de vida.

Enquanto isso, Ribeirão das Neves recebeu muita penitenciária, e não investimentos

de indústrias, portanto não teve o privilégio recebido por Betim. No entanto esta, se

não contasse com a Fiat, poderia estar amargando um crescimento desordenado,

sem receita e com problemas iguais aos que Ribeirão das Neves enfrenta, os quais

precisam ser corrigidos pelos nossos governantes para realmente haver uma cidade

com melhor qualidade de vida.

Portanto precisamos mostrar, sim, porque a Fiat destacou hoje que está com 7

bilhões para investir em Betim, no seu crescimento. A Prefeitura de Betim, na

verdade, tem sido grande parceira, tanto do ex-Prefeito Carlaile Pedrosa quanto da

atual Prefeita, Maria do Carmo Lara, dos Vereadores e dos Deputados que

representamos a cidade, porque queremos o crescimento de Betim e de toda a

Região Metropolitana, com qualidade de vida. Mas é preciso que o Judiciário

colabore. Foi feita a desapropriação de uma área de 3.000.000m2, depositado o

dinheiro em primeira instância, conseguida a imissão de posse provisória; portanto,

na segunda instância, a imissão de posse provisória foi suspensa. Desconheço os

motivos, e creio que o Tribunal de Justiça poderia informar sobre isso. Seria bom que

nos uníssemos para conseguir essa imissão de posse provisória, pois é um

acontecimento raro, a suspensão de imissão de provisória concedida na primeira

instância. Por isso conclamamos à Fiat, que comece a segunda etapa para os

investimentos, e não só para o crescimento da Fiat, mas também das empresas que

virão.

Ressalto que Betim hoje possui um sindicato de metalúrgicos. No passado, no ABC

paulista, as empresas saíram de São Paulo e vieram para Minas, como é o caso da

Fiat, porque não aguentaram negociar com o sindicato de metalúrgicos. Hoje Betim
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tem um sindicato de metalúrgicos que sabe sentar-se à mesa com a Fiat, sabe

defender os empregados, mas tem também um patrão que defende melhor qualidade

de vida, defende mais diálogo em prol de Minas Gerais. Tenho certeza, Deputado

Alencar da Silveira Jr., de que Minas continuará ganhando.

Estamos vivendo um momento de competitividade. Hoje, para se ter preço, é

necessário haver condições. O nosso ex-Governador e atual Senador Aécio Neves,

uma das maiores lideranças políticas deste País, irá nos representar muito bem. Que

acabem com essa guerra fiscal, para que Minas não continue perdendo investimentos

importantes. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Humberto Carneiro.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro* - Caro Presidente, caras Deputadas e caros

Deputados. Inicio as minhas palavras hoje lendo um texto do jornal “Estado de

Minas”, que tem como título “Parceria golpeada”. (- Lê:) “O grupo Fiat confirmou sua

decisão de preterir Minas e instalar em Pernambuco sua segunda fábrica de

automóveis em território brasileiro. A montadora italiana negociou discretamente e

obteve dos governos federal e do Estado nordestino vantagens tributárias para

investir R$3.000.000.000,00 na construção de uma unidade de grande porte,

projetada para produzir 200 mil carros por ano, em sua primeira fase. Além das

instalações industriais, a fábrica pernambucana da Fiat terá condições de

desenvolver, testar e produzir novos modelos. Quando estiver em plena atividade, vai

gerar 3.500 empregos diretos. Segundo a direção da empresa, o primeiro modelo

será o de um carro popular e barato, mas equipado com acessórios. A nova unidade

faz parte dos planos de expansão da Fiat no mercado brasileiro, no qual o grupo é

líder no segmento de automóveis de passeio e comerciais leves. A empresa pretende

chegar à produção anual de 1 milhão de veículos a partir de 2014.

Além de incentivos fiscais estaduais e da cessão de um terreno de 740ha com

obras de terraplenagem por conta do governo de Pernambuco, a Fiat obteve uma

série de benefícios, especialmente concedidos pelo governo federal. Parte do

investimento será financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social - BNDES - e o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva incluiu na Medida Provisória

nº 515, de 25 de novembro, alterações na legislação de incentivos fiscais em favor de
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investimentos privados da indústria automotiva no Norte e Nordeste, claramente

destinados a viabilizar a localização da Fiat em Pernambuco. Em vigor desde 1996,

esses incentivos fiscais terminariam este ano, mas foram prorrogados até 2020. Vão

permitir à Fiat quitar tributos federais como PIS e Cofins com créditos acumulados de

IPI, resultantes de exportações. Além disso, a Medida Provisória altera a Lei nº 9.440,

de 1997, que concede isenções de tributos federais a empresas que apresentarem

projetos novos até 29 de dezembro, bem a tempo do projeto da Fiat.

É, portanto, resultado de decisivo empenho do Presidente Lula em favor de Estado

comandado por um dos seus aliados políticos, o Governador Eduardo Campos, do

PSB. Nessa ação política em que a União prejudica os interesses de Minas, destino

natural da nova unidade da Fiat, a montadora também cumpriu papel inaceitável ao

golpear sem justificativa a mais bem-sucedida parceria entre uma comunidade e uma

indústria automotiva no Brasil. Afinal, foi a partir da fábrica construída em Betim, na

RMBH, há 36 anos, com renúncia fiscal e aporte de capital em espécie pelo Estado

de Minas Gerais, que o grupo italiano conseguiu recuperar o tempo e o terreno

perdidos para seus concorrentes que tinham se instalado havia décadas no Brasil.

Desde a equivocada opção pelo modelo 147, passando pela arrancada com o Uno,

nos anos de 1980, até a liderança atual, a história da Fiat no Brasil não teria sido a

mesma sem a parceria e o apoio de Minas. Tanto os italianos da montadora de Turim

como o governo federal do Presidente Lula e de sua sucessora, Dilma Rousseff, que

obteve maioria dos votos aqui, seu Estado natal, estão em débito com os mineiros. E

serão cobrados.”

Meus caros Deputados e Deputadas, o texto que acabo de ler aqui é o editorial do

jornal “Estado de Minas”, publicado hoje, na página 6, com o título “Parceria

golpeada”. Muito significativo, pois representa o que realmente se fez com o povo

mineiro, golpeando a confiança e o orgulho do nosso povo. A realçar aqui a coragem

do Estado de Minas, que se posiciona de uma forma transparente contra o poder

público representado pelo Presidente Lula e a Presidente eleita Dilma Rousseff, e o

poder econômico, representado pela empresa, uma das maiores anunciantes do

País. O jornal assume com coragem e altivez a defesa dos interesses do nosso povo

e se junta a esta Casa na trincheira que abriga aqueles que colocam os interesses do
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Estado acima de questões pessoais e ideológicas.

Quando a Fiat Automóveis decidiu implantar em Minas sua fábrica, então uma

montadora apenas, encontrou em Rondon Pacheco, que governava o Estado, um

parceiro decidido. O governo do Estado fez tudo que estava ao seu alcance para

viabilizar a implantação da primeira fábrica de veículos em Minas. Até em sócio do

empreendimento se transformou, garantindo, assim, os recursos necessários para a

implantação da indústria que seria a semente de um polo automotivo.

Quem acompanhou a fase de entendimentos - e o jornal “Estado de Minas” foi

testemunha - sabe o esforço feito por Minas e pelos mineiros para concretizar o

sonho da industrialização. Foram anos de sacrifício - que o diga a população de

Betim, meu caro Ivair Nogueira - antes que os resultados desse esforço começassem

a aparecer. Dificuldades de toda ordem, inclusive de erros de estratégia da empresa,

foram suportadas e superadas por Minas e pelos mineiros. Seria injusto aqui se não

reconhecesse que, vencidas as dificuldades, a parceria Minas-Fiat foi e é importante

para o nosso Estado. Ganhamos todos, mas a empresa certamente mais, com o

entendimento.

Esse sucesso da parceria torna ainda mais incompreensível o golpe - diria - pelas

costas dado aos mineiros. Vivemos um regime de liberdade econômica, de liberdade

de empreender. Não contesto isso. A empresa tem legalmente o direito de definir

onde vai investir, mas não tem o direito de desrespeitar o governo e o povo que a

acolheu com carinho. Não merecíamos isso! Minas é cantada e decantada como

desconfiada, por isso difícil de ser passada para trás. Confiou e foi enganada pela

parceira e pelo governo federal, mais objetivamente pelo ainda Presidente Lula, que

estimulou o silêncio, como convém aos traidores. A Federação violentou as regras

legais para tirar daqui um investimento importante, exatamente quando lutamos para

mudar o perfil da nossa economia. Lula, como ressalta o editorial, criou regras novas

para atender aos interesses do seu grupo político, esquecendo-se dos mineiros que

lhe tinham dado duas vitórias seguidas e uma votação espetacular à sua afilhada.

Confiamos no Presidente e ele nos traiu.

Compreendemos e aceitamos que o povo de Pernambuco também precisa de

investimentos, mas os benefícios que foram dados à empresa poderiam ter sido
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concedidos para que ela construísse aqui a sua segunda fábrica. Afinal, parte

considerável de Minas se situa na chamada área da Sudene, portanto com as

mesmas condições legais para conceder benefícios e com as mesmas cartas para

jogar o jogo. O que reclamamos, caros colegas, é que desta vez o jogo não foi

jogado. Quando Minas, lá pelos anos 70, decidiu buscar investimentos industriais,

aproveitando-se de uma política federal de desconcentração econômica, foi à luta

abertamente, com armas transparentes. Combatemos o bom combate. Vencemos por

nossa competência, por nossos diferenciais naturais, como a posição geográfica

privilegiada em relação ao mercado consumidor, ou por diferenciais estruturais, como

a capacidade de atendimento da demanda de energia, graças à eficiência da Cemig.

Não foi preciso enganar ninguém. Não violentamos a Federação, como o Presidente

Lula faz agora. Ganhamos limpamente uma disputa que agora, lamentavelmente, não

existiu, seja por decisão da empresa, seja pela interferência direta do Presidente da

República. Quem deveria ter realizado a reforma tributária, acabando com a guerra

fiscal entre os Estados, fez exatamente o contrário. Estimulou uma guerra fratricida,

uma luta em que apenas o capital ganha. Lula deve mais essa a Minas. Ele pagou

com traição a quem sempre lhe deu a mão, como nos versos da música cantada por

Beth Carvalho.

Aos dirigentes da Fiat queremos manifestar nossa decepção. Quando foi preciso,

esta Casa esteve pronta para atendê-los, colaborando e aprovando as medidas

necessárias para viabilizar os investimentos. Certamente merecíamos mais respeito.

Não procuramos nem ameaçamos com retaliações. Mas podem ter certeza de que

aqui estaremos atentos. Minas não será mais enganada. Meu caro Presidente, ao

encerrar as minhas palavras, gostaria que esse editorial passasse a fazer parte dos

anais desta Casa, registrando a indignação de todo o povo mineiro. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, trago

aqui um manifesto de Minas e dos mineiros. Na semana que encerra o ano nas casas

parlamentares e em que se projeta a construção do futuro com votações importantes

que terão impacto direto na vida dos cidadãos, Minas Gerais sangra pelas mãos de
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um governo de uma filha ilustre de Minas - eleita pelos mineiros e que conduzirá o

nosso país nos próximos quatro anos - e que, em um primeiro momento, deixa o seu

Estado-berço órfão e negligenciado. Há continuação da lógica perversa que

concentra os poderes econômicos nas mãos da União.

O governo federal edita, no apagar das luzes, uma medida provisória prorrogando,

até 2020, o regime tributário especial para montadoras na região Nordeste do País,

estimulando diretamente uma montadora, que tradicionalmente faz parte da economia

e da vida social do nosso Estado, a migrar os seus investimentos. Essa preterição de

um Estado em favor de outro, feita pelo poder central, não interessa aos brasileiros e

à gênese de uma nação livre, progressista e que se intitula uma federação.

Em vigor desde 1996, os benefícios fiscais estavam previstos para terminar ao fim

deste ano, mas foram estendidos e alterados para favorecer a chegada da Fiat ao

Estado de Pernambuco. A nova fábrica será o centro de um polo industrial que

reunirá fornecedores de componentes de sistema. Projetada com capacidade para

produzir 200 mil unidades por ano, deve gerar 3.500 empregos diretos quando estiver

em plena operação.

Em nenhum momento, os números ou as intenções foram discutidas com os

maiores interessados, o povo das Minas Gerais. Os parlamentares da bancada

federal de Minas não foram sequer comunicados. Foram extirpados do processo,

traídos. Logo Minas, um Estado síntese do Brasil, não só geograficamente, mas nas

atitudes solidárias e, sobretudo, republicanas. Os caminhos nos levam ao alto das

montanhas e, de lá, contemplamos, bradamos. É neste coro que conclamo toda a

nossa bancada federal para que faça um apelo que sensibilize a alma mineira da

Presidente eleita Dilma Rousseff, para que não retire de Minas, e dos mineiros, mais

de três décadas de esforço para que nosso Estado seja mundialmente conhecido

como um dos maiores polos automobilísticos do planeta. Não faça, Presidente Dilma,

como os bandeirantes que aqui estiveram. Não subtraia nossas riquezas e nossos

destinos.

Em horas determinantes como esta, em que buscamos interpretar o pensamento e

o sentimento de uma instituição, que representa e é a autêntica expressão política do

povo mineiro, cabe um reencontro com a palavra sertaneja e ao mesmo tempo
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universal do grande João Guimarães Rosa - mineiro e cidadão do mundo. Em “Ave,

Palavra”, seu verbo nos diz: “Minas é a montanha (...), o espaço erguido (...), a

suspensa região que se escala (...) Entidade tão vasta, feita de celebridade e lucidez,

de cordilheira e História”. E esclarece: “Mas, sendo a vez, chegada a hora, Minas

entende, atende, toma tento, avança, peleja e faz”.

Esta é a Minas altaneira, e é esta Minas Gerais que, como ocorre em todos os

momentos históricos, tem no horizonte próximo um novo encontro marcado com o

Brasil. A ele nunca faltaremos!

Sr. Presidente, por essa razão trazemos uma comunicação à Presidência deste

Parlamento, pedindo que a cópia desse protesto seja encaminhada ao Presidente da

República, assim como aos Presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos

Deputados, expressando o desacordo do povo de Minas Gerais com essa medida tão

prejudicial e perniciosa para o nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que

me traz a esta tribuna é a lamentável notícia da concessão dada à Fiat, pelo

Presidente Lula, e ao Estado de Pernambuco, fazendo com que essa empresa abra

naquele Estado sua nova instalação, base ou planta industrial.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que mais me irrita e fere o nosso coração é não

escutar nenhuma liderança do PT mineiro bradar contra isso. Não escutei a voz de

nenhuma grande liderança do PT mineiro no Congresso Nacional levantar sua voz

contra essa articulação feita por debaixo dos panos, de maneira inteiramente

escondida, no apagar das luzes do encerramento do mandato do Presidente Lula, às

vésperas do Natal. Esse é o presente de Natal que o Presidente Lula e a Presidente

Dilma trazem aos mineiros. Logo a Dilma Rousseff que, durante a campanha, esteve

em Minas por tantas vezes pedindo o apoio dos mineiros e tentando convencê-los de

sua mineiridade, de que passou sua juventude em Belo Horizonte. E os mineiros a

apoiaram. Ela foi mais votada em Minas Gerais. Mas agora, o que o PT faz por Minas

Gerais? Minas tinha três Ministérios, e a imprensa informa que só teremos um. E

ainda este presente de Natal: um incentivo ao Estado de Pernambuco para que a Fiat
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leve uma nova planta industrial para aquele Estado, ao invés de implementá-la aqui,

onde já existe há tantos anos.

Lerei aqui apenas um parágrafo da lúcida lavra do articulista Carlos Lindenberg no

jornal “Hoje em Dia” de ontem. (- Lê:) “Parece que só agora está caindo a ficha das

lideranças políticas e econômicas do Estado, surpreendidas na semana passada com

sutil manobra do Presidente Lula que, no apagar das luzes, dá de Papai Noel a seu

Estado natal, Pernambuco, uma fábrica de automóveis. Com efeito, ao alterar a

medida provisória que concede incentivos fiscais ao sistema automotivo às regiões

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Lula possibilitou que a Fiat Automóveis, instalada

em Betim, engatasse uma primeira e acelerasse para montar uma outra fábrica de

carros no País, desta feita em Pernambuco - onde Lula nasceu. Um presente de filho

para pai ou vice-versa, como queiram, tanto ao Estado como à montadora italiana”.

Sr. Presidente, essa é a nossa indignação, a indignação dos mineiros. Mas a maior

delas é não escutar uma voz do PT mineiro se levantando contra essa traição ao

nosso povo.

Parece que amam mais o seu partido que o seu Estado, que são mais petistas que

mineiros. Eles amam mais a doutrina ideológica que a sua própria gente e trazem

agora esse ato de traição contra nós, mineiros, no apagar das luzes. Logo ela, a D.

Dilma, que se diz mineira! Esse é o presente que nos traz, D. Dilma? “O povo

agradece emocionado!” Essas eram as minhas palavras, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

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.

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 7.083 a 7.085/2010,
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da Comissão de Política Agropecuária, e 7.086/2010, 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 Política Agropecuária - aprovação, na 8ª Reunião

Extraordinária, em 15/12/2010, do Requerimento nº 6.999/2010, do Deputado Doutor

Viana; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 32ª Reunião Ordinária, em

15/12/2010, dos Requerimentos nºs 7.001 a 7.005/2010, do Deputado Doutor Viana;

e Deputado Alberto Pinto Coelho - informando sua renúncia ao mandato eletivo de

Deputado Estadual a partir de 1º/1/2011 para assumir o mandato eletivo de Vice-

Governador do Estado (Ciente. Publique-se.).

Leitura do Relatório das Atividades na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, para

proceder à leitura do Relatório das Atividades na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura.

O Sr. 1º- Secretário - ( - Lê o Relatório das Atividades na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, que será publicado em outra edição.).

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, é impressionante como algumas

lideranças do PSDB em Minas Gerais têm visão míope. Fiquei triste ao ouvir aqui as

exposições dos Deputados Lafayette de Andrada, Luiz Humberto Carneiro e João

Leite, que vieram a esta tribuna acusar o Presidente Lula e as lideranças do PT pela

ida da segunda fábrica da Fiat no Brasil para Pernambuco. Esquecem-se do passado

as lideranças do PSDB quando pensam assim. Eles são assim mesmo, foram assim

quando administraram o País; só pensavam em São Paulo. As lideranças do PSDB

de Minas que administram o Estado também acham que Minas se concentra apenas

na Região Metropolitana de Belo Horizonte e um pouco além do Triângulo Mineiro.

Quando falam em pacto federativo, é só da boca para fora, porque aqui em Minas

eles não praticam isso. Derrubaram aqui, sem nenhum pudor, o projeto do colega

Dinis Pinheiro, que dividia os recursos do ICMS com os Municípios mais pobres do
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Estado para agradar apenas às cidades de Betim, Contagem e Uberlândia. Esse ato

do Presidente Lula deve ser entendido de outra forma, porque o Brasil não é só Minas

e São Paulo. Antes de sermos mineiros, somos brasileiros, e não adianta centralizar

todos os investimentos em apenas uma região do Brasil. O Presidente Lula faz bem

quando toma essa decisão, até porque não está tirando nada de Minas, como querem

incutir na mente dos mineiros. A nossa fábrica não será fechada; pelo contrário, está

recebendo um investimento de R$7.000.000.000,00, mais que o dobro do que

receberá a fábrica de Pernambuco. Estão com a ânsia de colocar em Lula a culpa de

tudo que acontece no Brasil. Talvez o Lafayette de Andrada use a tribuna para acusar

o Lula pela construção do piscinão administrativo, o Centro Administrativo. Embora os

jornais escondam, e é bom que a Rede Globo esteja aqui hoje, o Centro

Administrativo foi inundado na garagem, seu elevador não funciona e seu piso está

rachado. Lá foram gastos R$3.000.000.000,00, porque o Aécio e o PSDB entenderam

que esse era o investimento mais correto, causando transtornos a milhares de

funcionários. Estamos na era da informática, e tudo caminha para que o funcionário

possa trabalhar em casa. Mas Minas está na contramão da história e gasta bilhões

para fazer um prédio que logo estará sem funcionamento. Além disso, a

administração do PSDB esquece que os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri também

fazem parte deste Estado. O primeiro templo, a primeira construção, a primeira igreja

de Minas Gerais em Matias Cardoso, nossa primeira Capital, está caindo aos

pedaços e precisando de R$1.000.000,00, mas o Estado não contribui com um

centavo para reformá-la. Porém não falta dinheiro para as igrejas de Ouro Preto e

Mariana. Que Estado é esse? Que modelo é esse? Para finalizar, se o Deputado

Lafayette de Andrada não sabe, na segunda-feira Aécio Neves jantou com o

Governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Isso saiu no painel do jornal “Folha

de S. Paulo” e em várias notinhas. Os dois acertaram os últimos detalhes da

instalação da fábrica da Fiat em Pernambuco, mas os Deputados do PSDB omitiram

essa informação ao usar esta tribuna. Que se registre isso, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Inácio Franco solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

à Deputada Gláucia Brandão. A Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o
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prazo de 10 minutos. Com a palavra, a Deputada Gláucia Brandão.

A Deputada Gláucia Brandão* - Sr. Presidente, caros colegas Deputados, amigos

da TV Assembleia e público presente, dezembro é chegado e com ele chegam as

festas de fim de ano, as expectativas de mudança, a renovação dos sonhos e da

esperança, tanto na vida de cada um quanto na vida pública, com a qual nos

comprometemos.

Hoje, retorno a esta tribuna para falar de temas alegres e amenos, mas nem por

isso menos importantes do que muitos dos que aqui são tratados costumeiramente.

Como cidadã mineira, mas também Presidente da Comissão de Cultura desta Casa,

tenho especial paixão por nossa cultura. Encantam-me sua diversidade, riqueza e

variedade: a música nos seus diversos gêneros, o artesanato, a dança, a literatura, as

artes cênicas e visuais, as festas populares e religiosas, a arquitetura. Em cada canto

do Estado há sempre alguma coisa a nos surpreender. Em novembro passado

compareci a três grandes eventos que ilustram bem o que acabo de dizer.

O primeiro deles é um programa criado pela Secretaria de Cultura, em parceria com

o Serviço Voluntário de Assistência Social - Servas - e apoio do Sindicato de

Empresas de Rádio e Televisão de Minas Gerais - Sert-MG. Trata-se do Vozes do

Morro, cujo objetivo é dar visibilidade à música produzida por moradores de

comunidades, aglomerados, vilas e favelas de Belo Horizonte e de Municípios da

região metropolitana que tenham população igual ou superior a 100 mil habitantes,

como Ibirité, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Esse programa privilegia o ineditismo

e estimula a diversidade das linguagens musicais, beneficiando artistas que não

tenham sido contemplados com recursos das leis de incentivo à cultura, quer

federais, quer estaduais, quer municipais, nos últimos dois anos. Anualmente, desde

2008, são selecionados dez finalistas que recebem como prêmio a gravação de uma

faixa musical e de um videoclipe que serão veiculados durante o ano pelas empresas

de rádio e televisão apoiadoras do programa. Ao final de cada ano, os escolhidos

participam de um “show” de encerramento das atividades, quando cada participante

ganha 100 cópias de um CD e de um DVD com a gravação de suas músicas e dos

clipes. Artistas consagrados, como Flávio Venturini, Fernanda Takai, Toninho Horta e

muitos outros, além do Sebrae, apoiam o programa.
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Neste ano, o programa recebeu uma inovação, com a criação do Expresso Vozes

do Morro, que leva aos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte

“shows”, oficinas de música e dança e ruas de lazer. Foi assim que tive o prazer de

assistir, em Ribeirão das Neves, no último dia 28 de novembro, às atividades aí

desenvolvidas, que procuram despertar no público presente suas potencialidades

artísticas e o espírito lúdico, tão importantes no resgate da autoestima. As atividades

e oficinas culminam com um “show” apresentado em um palco itinerante por artistas

selecionados pelo programa Vozes do Morro, e acontecem sempre nos finais de

semana.

O segundo evento do mês de novembro realizou-se no Expominas. Trata-se da XXI

Feira Nacional de Artesanato - O Brasil Feito a Mão, que revela outra face de nossa

rica cultura. São cerca de 8 mil expositores, do Estado e de todo o Brasil, que

apresentam artigos criteriosamente selecionados, para parte dos quais já há um

crescente mercado internacional, com bom retorno financeiro e com potencial

ampliação dos negócios. A feira deste ano, cujo tema foi a latinidade, contou com a

participação, como convidado, do rico e vistoso artesanato da América Latina.

Estiveram representados expositores de diversos países, entre os quais Argentina,

Uruguai, Peru, Bolívia, Equador, México e Cuba, e seus artigos em pedra, prata,

couro, tecidos em algodão e lã, além dos objetos em madeira.

O último evento cultural do mês ocorreu no dia 30, com a inauguração do Memorial

Minas Gerais - Vale, dedicado à cultura mineira, que foi entregue à população do

Estado pelo ex-Governador Aécio Neves, que o iniciou, pelo Governador Anastasia e

pelo Presidente da Vale, Roger Agnelli. Esse magnífico espaço ocupa o edifício

primorosamente restaurado da Secretaria de Fazenda, na esquina da Rua Gonçalves

Dias, integrando o circuito cultural da Praça da Liberdade. O Memorial Minas Gerais -

Vale recebeu investimentos de R$27.000.000,00, tendo sido implantado numa

parceria do governo de Minas com a mineradora Vale. Para o Governador Antonio

Anastasia, “o Memorial é um espelho da diversidade mineira, da cultura e das suas

tradições, em harmonia com a tecnologia”. Ele destacou a qualidade do acervo

apresentado no Memorial, cujo projeto de curadoria e museografia foi desenvolvido

pelo arquiteto, cenógrafo, “designer” e artista gráfico Gringo Cardia, que transformou



____________________________________________________________________________
2372

o espaço em uma atração cultural de nível internacional.

Esse projeto se sustenta em três conceitos, de acordo com os quais os espaços

foram organizados: Minas Imemorial Clássica, onde se abrigam a história e a

memória do Estado, do século XVII ao XXI; Minas Polifônica e Multicultural, que

reúne as dimensões culturais e artísticas de um Estado de muitas faces; e Minas

Visionária, onde se encontram os conceitos da tradição, do entusiasmo e da utopia na

cultura e no pensamento mineiros.

Eu poderia ficar aqui durante horas, tentando descrever cada um dos espaços,

arranjados de forma a revelar, por meios diversos, a riqueza e a variedade de nossa

cultura. Há, por exemplo, os ambientes dedicados à vida e à obra de alguns dos

principais vultos da cultura mineira, como Guimarães Rosa, Carlos Drummond de

Andrade, Lygia Clark e Sebastião Salgado; outro, às nossas raízes históricas, como a

formação do povo mineiro e a vida dos mineiros do passado, suas famílias, seus

homens públicos, e à fundação de Belo Horizonte. Teria que falar, também, dos

espaços reservados ao nosso barroco e às nossas lindas cidades coloniais, aos

caminhos de Minas, às suas grutas e à sua arte rupestre. Mas, estaria fugindo do

meu propósito de ser breve e de instigar em todos a vontade de fazer pessoalmente

esse passeio inesquecível.

Por isso, aos que me ouvem, faço minhas as palavras do Governador Antonio

Anastasia, quando repito ser de nível internacional o espaço que todos os mineiros

acabam de receber, e que cito, “in verbis”: “Todos nós vamos ficar orgulhosos desse

memorial que retrata a nossa história, as nossas tradições. Temos aqui um espelho

muito belo da diversidade mineira. Temos cultura, artesanato, história, arte, tudo

colocado de maneira muito harmônica. O memorial, de fato, é um belo reflexo da

alma mineira”.

Essas palavras do Governador sintetizam a emoção da beleza e do sentido de

mineiridade que em mim despertou a visita ao espaço dedicado à nossa memória

histórica e cultural.

Aproveito a oportunidade para lembrar, ainda, a inauguração, no dia 7 de

dezembro, da nova sede do Instituto Cultural Amilcar Martins - Icam. Fundado em

2001, seu nome é uma homenagem ao cientista e homem público Amilcar Viana
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Martins e tem por finalidade preservar e divulgar a história e a cultura mineiras.

A nova sede, localizada na Rua Ceará, no Bairro Funcionários, ocupa um espaço

de cerca de 500m², com biblioteca de mais de 30 mil títulos, dos quais 10 mil são

sobre Minas Gerais. Além disso, dispõe de uma sala para obras raras, duas para

consultas, um espaço de pesquisa dotado de computadores ligados à internet, oficina

e espaço para cursos de restauração e encadernação de livros. Trata-se, enfim, de

um local onde se vive a história e a cultura de Minas e onde vivem os livros que a

preservam para as gerações futuras.

E, para coroar esses momentos de arte e cultura, tivemos, ontem, a emocionante

apresentação da Cantata de Natal da Assembleia, que nos proporcionou um

espetáculo de puro enlevo, com vozes e luzes a nos emocionar ao anoitecer. Foram

14 corais e 300 vozes, mais a presença da excelente Orquestra de Câmara da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais, oferecendo o melhor do repertório natalino. Não

poderia deixar de cumprimentar, publicamente, os regentes, músicos, coralistas,

solistas e demais pessoas que colaboraram para a beleza do momento. Melhor

maneira que essa não encontraria, para festejar a chegada das festividades do Natal

e o encerramento de mais um ano e para agradecer a Deus pela bênção de nos ter

concedido momentos assim, de alegria e encantamento.

Ao concluir, quero parabenizar e agradecer a todas as pessoas que, de alguma

forma, contribuíram para que nossa atuação nesta Casa fosse mais eficiente. Em

primeiro lugar, agradeço à Mesa Diretora, presidida pelo Deputado Alberto Pinto

Coelho; à Diretoria-Geral e à Secretaria-Geral da Mesa, às equipes técnica e de

apoio, aos profissionais do jornalismo e da TV Assembleia, que sempre nos

prestigiaram. Agradeço a cada um dos meus colegas Deputados e Deputadas, com

quem muito aprendi e que nos deram uma lição de cidadania e de democracia.

Agradeço, enfim, às pessoas que atendendo aos convites da Assembleia, aqui vieram

para participar dos eventos realizados, aos ouvintes e a quantos me acompanharam

nessa trajetória parlamentar.

Quero, nesta oportunidade, pedir a Deus que abençoe cada um dos mineiros e

mineiras, cada um desta Casa, cada um do governo de Minas e os meus amigos de

Ribeirão das Neves. Peço a Deus que conceda a cada um muito amor, muita fé,
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muito compromisso com a justiça e a verdade, muito diálogo, muito respeito e muita

esperança para que continuemos a trabalhar a fim de desenvolver o nosso Estado e

trazer, cada dia mais, qualidade de vida para nossa gente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado. Caríssima Deputada

Gláucia Brandão, ouço atentamente sua prestação de contas nessas derradeiras

palavras com que V. Exa. nos presenteia. Quero fazer aqui um registro e um

testemunho de sua grandeza, seu espírito público, seu devotado amor às causas do

povo de Minas Gerais. Foi um privilégio para o Parlamento mineiro tê-la como

parlamentar. V. Exa. fez a diferença, porque veio com muita vontade de servir a seu

povo, sua gente, suas tradições do seu querido e saudoso Eduardo, que também aqui

esteve conosco, que lutou com tanta bravura pelos interesses de Minas Gerais.

Tive o imenso prazer de conviver com V. Exa., na Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática. Como professora, V. Exa. é ímpar, irretocável. Quantas

ações importantes V. Exa. tem proposto a nossas comissões. Foi um momento certo

para as decisões maiores que precisávamos ouvir da mulher, da conselheira e da

amiga. Tenha a certeza, caríssima Deputada Gláucia Brandão, que o trabalho a que

V. Exa. tanto se dedicou com amor é reconhecido por todos nós e, particularmente,

por mim. Tenho por V. Exa., desde o Eduardo, e pela sua família um profundo carinho

pelo que semeou nesta Casa. Tenho a certeza de que V. Exa. voltará muito em breve

para dar continuação a essa gestão extraordinária do seu mandado parlamentar,

voltará como dedicada defensora da cultura e da educação.

Espero que possamos sempre ter ao nosso lado essa figura extraordinária da

grande amiga, da grande Deputada Gláucia Brandão. Receba as nossas

homenagens. Falo em nome da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática, na ausência do seu Presidente, Deputado Ruy Muniz. Destaco que V.

Exa. foi, sem dúvida alguma, a peça mais importante das grandes decisões e dos

grandes momentos que vivemos nas audiências públicas, tanto nas comissões

quanto no Plenário. Desejo que V. Exa. tenha, com certeza, a plenitude do dever

cumprido. Buscando no apóstolo Paulo, V. Exa. combateu o bom combate. Guarde

deste Parlamento os momentos extraordinários que V. Exa. viveu aqui com muita

altivez e grandeza. Parabéns, que Deus a abençoe, assim como a sua família e a
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todos que lhe são caros.

A Deputada Gláucia Brandão* - Muito obrigada, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Quero também dizer do quanto aprendi com V. Exa. na Comissão, desejando-lhe

felicidades. Espero que V. Exa. continue seu trabalho de servir a Minas com ética e

garra e de forma democrática. Também espero que Deus abençoe V. Exa., sua

família, Selma e todos os seus filhos, pelos quais tenho grande apreço. Que Deus

continue a iluminar V. Exa para que, junto a esta Casa e ao governo do Estado,

possa fazer de Minas realmente o melhor Estado para se viver. Muito obrigada pelas

palavras carinhosas.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Boa tarde, minha amiga e colega

Deputada Gláucia Brandão. Em nome da bancada do meu partido, o DEM, gostaria

de dizer, como o fez o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que ouvi atentamente a sua

prestação de contas. Ficaríamos aqui muito mais do que horas, dias, ouvindo toda a

sua luta e o seu empenho, tudo o que V. Exa. realizou nos últimos quatro anos, não

apenas nesta Casa, mas também em prol de todos os mineiros. Quero dar um

testemunho pessoal: enquanto estive à frente da Secretaria de Esportes e da

Juventude de Minas Gerais, nos últimos três anos e meio, poucos foram os

parlamentares que me procuraram para defender uma causa com tanto empenho e

entusiasmo como V. Exa. Não foram poucas as vezes que V. Exa. levou as angústias

e agonias do povo da sua Ribeirão das Neves. V. Exa. vive em função do povo dessa

cidade, procurando diminuir o seu índice de criminalidade, que é um dos maiores do

nosso Estado, proporcionar às futuras gerações melhores condições de estudo e

oportunidades àqueles que desejam se inserir no mercado de trabalho. Então, quero

dar o testemunho a todos os mineiros que neste momento escutam as suas palavras,

àqueles que assistem ao seu discurso pela TV Assembleia, do seu empenho e

trabalho nos últimos quatro anos para tentar fazer, como o Governador Aécio sempre

pregou, uma Minas melhor para se viver, mais justa. É mais do que isso. Apesar de

ser um pouco mais novo que V. Exa., tenho plena convicção de que a sua passagem

aqui ficou marcada pela forma carinhosa e amistosa com que se dirigia a todos.

Lembro-me de quando fizemos uma viagem há quatro anos para um congresso da

Unale em Porto Alegre; pude conhecer um outro lado da Deputada Gláucia Brandão,
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o lado do ser humano, da mãe e, pela vontade de Deus, também do pai. Tenho

certeza de que Eduardo está feliz lá em cima com o trabalho, a história e, sobretudo,

com a sua sucessora, que nessa passagem de quatro anos deixou grandes amigos e

amigas. A bancada feminina sentirá a sua falta. Tenho plena convicção disso. O

futuro só a Deus pertence, mas que Deus me dê força, sabedoria, vontade e saúde

para que daqui a quatro anos possamos estar juntos trabalhando para fazer a Minas

que não apenas este Deputado, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros tantos

desejamos, mas também todos os mineiros, que todos merecem e que, sem dúvida

alguma, V. Exa. ajudará a construir. Que Deus lhe dê força e saúde para continuar

seguindo e sendo essa pessoa maravilhosa, carinhosa e sincera que é.

A Deputada Gláucia Brandão* - Obrigada, Deputado Gustavo Corrêa. Quero

também parabenizá-lo pela sua trajetória nesta Casa, à frente da Secretaria de

Esportes e da Juventude. V. Exa., tão jovem e com tantas experiências e

competência, tem um futuro brilhante pela frente. Desejo-lhe sucesso e que Deus

continue lhe dando sabedoria, muita saúde e novos sonhos para que continue

trilhando nesta vida como agente público responsável e dedicado à causa de todos os

mineiros. Que Deus o abençoe na continuação de sua caminhada, na nova

legislatura, com muitas conquistas, novos sonhos e muita capacidade para realizá-

los. Muito obrigada pelas suas palavras. Concedo aparte ao querido amigo Deputado

Zé Maia.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Amiga Deputada Gláucia Brandão, inicialmente

quero cumprimentá-la pelo belo pronunciamento desta tarde e muito mais pelo

brilhante trabalho que realizou nesta Casa, sempre em defesa da sua querida

Ribeirão das Neves.

Embora o nosso comandante, Deputado Dalmo, já tenha se pronunciado, quero, em

nome do PSDB, da bancada tucana, falar da alegria da nossa convivência com V.

Exa., da sua correção ética, da forma carinhosa como...

Amiga Deputada Gláucia, houve uma pequena interrupção de energia. Falava da

alegria de todos nós de ter com V. Exa. uma convivência fraterna e amiga e

destacava a sua dedicação, o seu carinho e a sua capacidade de trabalho. V. Exa.

sempre se esforçou por sua querida Ribeirão das Neves. É importante darmos esse
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testemunho para sua terra. V. Exa. lutou muito por Ribeirão das Neves e por todas as

cidades da sua base eleitoral, mas Ribeirão das Neves sempre foi um lugar muito

especial, que V. Exa. defendeu com muita bravura. Sem dúvida, V. Exa. deixará aqui

o seu exemplo.

Tivemos a alegria da convivência com Eduardo Brandão, que foi um grande amigo

e companheiro, e agora tivemos a alegria da sua convivência. Para nós ficam o seu

exemplo, a sua correção ética, a sua capacidade de trabalho e o seu talento. V. Exa.

fará muita falta a todos. Temos a convicção de que V. Exa. estará em postos

importantes para continuar o seu trabalho. Com certeza, esta despedida é um até

breve. Que Deus esteja sempre com V. Exa. e com sua família.

A Deputada Gláucia Brandão* - Obrigada, Deputado Zé Maia. Foi uma alegria ter

convivido, durante esses quatro anos, com V. Exa., com quem aprendi muito.

Parabéns pela sua atuação à frente da Comissão de Fiscalização Financeira;

parabéns pela sua brilhante atuação nesta Casa e na região em que atua com muito

brilhantismo.

Desejo que Deus lhe dê muita saúde, muita paz, muita alegria e muitas realizações

neste ano que se inicia. Que este ano seja cheio de paz e de saúde para sua família.

Muito obrigada por tudo, Deputado Zé Maia. Agradeço também ao partido. Concedo

aparte ao meu amigo Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputada Gláucia Brandão, tive oportunidade

de conviver durante esses quatro anos nesta Assembleia com V. Exa. Temos muitas

coisas em comum. Primeiro, nossa fé em Jesus, fé que herdou de sua família, de

seus pais. Família numerosa, que grande contribuição deu a Minas Gerais, à nossa

região metropolitana, a Ribeirão das Neves. Essa família histórica e evangélica

defendeu e guardou os valores cristãos na nossa Venda Nova e em Ribeirão das

Neves por muito tempo, formando várias pessoas, contribuindo e gerando tantos

empregos. É grande a minha amizade com seus irmãos, com meu querido

Marquinhos, com quem convivemos muito.

Entre tantas coisas que temos em comum, sem dúvida a principal é a nossa fé em

Jesus, em sua vida bonita separada para Jesus, além do nosso amor pelo esporte e

pela educação física. V. Exa. - acadêmica, doutora em Educação Física - aprofundou-
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se muito nos trabalhos desta Casa, trazendo-nos toda sua experiência e

conhecimento. Lembro-me dos primeiros tempos em que V. Exa. ficava muito

preocupada. À época, eu dizia ao Marquinhos e à Rosane que a Deputada Gláucia

ficava preocupada, mas que estava preparadíssima, que daria um “show” e muito

contribuiria com a Assembleia Legislativa. Foi realmente isso que aconteceu. Tinha

certeza de que se sairia muito bem aqui. Tão trabalhadora, tão competente,

representou Ribeirão das Neves com dignidade, bem como a escola de educação

física, o pensamento da educação física, o que trouxe grande contribuição a esta

Casa. V. Exa. juntou a sua experiência acadêmica à sua experiência no Parlamento.

Sem dúvida, hoje é ainda melhor. Já era doutora, agora é pós-doutora, em razão da

experiência adquirida com tantos companheiros e com a própria Casa, com seus

Consultores e com o saber que existe neste Parlamento.

V. Exa. está preparada para qualquer missão, e o Estado não pode abrir mão de

alguém com tanta competência, conhecimento e sensibilidade quanto V. Exa., que

nos trouxe seu conhecimento e sua fé em Jesus - por meio dessa pessoa amável que

é -, o que aprendeu com seu mestre Jesus. V. Exa. é carinhosa com todos, e

precisamos de sua presença aqui. Espero que esteja conosco no próximo ano. Isso

acontecerá, a não ser que venha a ter outra missão à sua altura de pós-doutora, à

altura de uma crente em Jesus, à altura de uma pessoa tão amável e tão querida. Um

abraço de seu irmão, do seu amigo, do amigo de sua família. Parabéns pelo trabalho

rico e belíssimo que realizou na Assembleia Legislativa.

A Deputada Gláucia Brandão* - Obrigada, meu querido Deputado João Leite.

Agradeço seu companheirismo, seu exemplo de homem ético, de homem que vive a

palavra de Deus. V. Exa., que também é um promotor da justiça, da paz e da

verdade, tem trabalhado com muita dignidade e possui uma experiência vasta.

Na realidade, Deputado João Leite, esses quatro anos foram de aprendizado. Estou

aprendendo, Deputado. A academia é muito diferente, assim como falar como

professora e falar nesta tribuna, mas aprendi muito e quero continuar aprendendo.

Quero agradecer por suas palavras; pelo que aprendi com V. Exa., com sua amizade;

por seu testemunho; por sua atuação; por seu compromisso com Minas Gerais e com

a qualidade de vida de todos os mineiros; pela sua atuação tão contundente na área
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do esporte, com o qual muito contribuiu e que muito desenvolveu; pelo seminário

apresentado; pela nossa futura comissão de esporte e lazer, que esperamos com

ansiedade. Enfim, parabéns pelas bandeiras que V. Exa. levanta com tanta

competência e habilidade. Que Deus continue lhe dando sabedoria, a unção do

Espírito Santo, para que V. Exa. prossiga essa caminhada, essa jornada,

testemunhando a palavra, com a alegria de vivenciar e obedecer à palavra de Deus.

Muito obrigada, querido. Que Deus ilumine a Eliane, a sua família, e que continuemos

juntos por muitos anos. Muito obrigada.

Com a palavra, meu querido amigo e colega de Comissão, Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Deputada Gláucia Brandão, na verdade,

para nós foi um privilégio, uma alegria, um aprendizado constante ter trabalhado ao

lado de V. Exa., que é um exemplo ímpar de parlamentar. Antes de ser parlamentar,

V. Exa. é uma pessoa humana, profunda, compreensível, uma pessoa do diálogo,

que sempre ouve primeiramente para posteriormente dar opinião. V. Exa. também

soube representar muito bem nesta Casa o papel do feminino, das Deputadas, que

têm contribuído profundamente para a melhoria do parlamento. V. Exa. é uma digna

representante do poder feminino, mas o feminino que convive com o masculino numa

visão global de um cooperar com o outro, sabendo que é esse trabalho conjunto que

faz um parlamento melhor, uma humanidade melhor. V. Exa. foi, sem dúvida

nenhuma, uma parlamentar altamente competente do ponto de vista técnico, uma

parlamentar estudiosa, entendedora dos assuntos. Na Comissão de Educação, V.

Exa. teve papel destacado para que pudéssemos chegar ao cabo de uma caminhada

importante, que foi a aprovação do Plano Decenal de Educação, sempre ouvindo a

sociedade civil, os professores. V. Exa. sempre foi - e é - uma professora e sabe que

a educação não terá um futuro, um presente sem a valorização do professor, coisa da

qual V. Exa. nunca abriu mão. V. Exa. trouxe também a contribuição do esporte, da

educação física e mostrou que o esporte é acima de tudo uma filosofia. O homem e a

mulher esportivos são seres que sabem competir respeitando o outro, vencendo

obstáculos, e sabem também que, por meio do esforço, superamos debilidades. Essa

foi a grande contribuição de V. Exa. nesta Casa. Seu nome já está registrado como

uma das grandes parlamentares que por aqui passaram e que, com certeza, voltará
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mais breve do que imaginamos. Torcemos por isso, essa é a nossa convicção, e

desejamos muito sucesso a V. Exa. Sabemos que, em qualquer trincheira em que

estiver, V. Exa. sempre terá essa grande capacidade, essa grande força, como mãe

de família, como professora, como Deputada, como defensora da nossa querida

cidade de Neves. Desejo-lhe muita paz, muita luz, muito êxito. E saiba que V. Exa.

mora e sempre morará no nosso coração e no coração da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais.

A Deputada Gláucia Brandão* - Muito obrigada, Deputado Carlin Moura. Também

aprendi muito com V. Exa. durante nossa convivência nesta Casa, em função de seu

espírito corajoso e aguerrido. V. Exa. defende os direitos de todas as pessoas. Quero

desejar-lhe sucesso e parabenizá-lo pela competente atuação. Agradeço-lhe nosso

convívio durante esses quatro anos. Que Deus o abençoe nessa caminhada durante

a nova legislatura. Muito obrigada.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Deputada Gláucia, neste momento

de despedida, não podia deixar de expressar e manifestar o meu sentimento, que

creio ser o mesmo de tantos outros Deputados. V. Exa., Deputada Gláucia Brandão,

indiscutivelmente é uma das parlamentares mais queridas desta legislatura. Todos os

Deputados aqui admiram o seu modo de ser: sereno e, sobretudo, trabalhador. V.

Exa. é uma trabalhadora incansável pelas causas da educação, do esporte e das

questões sociais. É uma Deputada dedicada, competente e, acima de tudo, amiga

dos colegas. V. Exa. agora se despede temporariamente de nós e desta Casa, e não

nos resta outra coisa senão desejar-lhe muito sucesso e muitas felicidades. Temos a

plena certeza de que a sua presença aqui dignificou o Parlamento nesses quatro

anos. Tenha a certeza de que, como disse a alguns Deputados, a convivência que

tive com V. Exa. neste Parlamento será uma nota de relevo na minha biografia. V.

Exa. dignificou os eleitores e este Parlamento. Parabéns pelo seu trabalho! Vá com

Deus e muitas felicidades.

A Deputada Gláucia Brandão* - Obrigada, Deputado Lafayette de Andrada. Quero

externar aqui a minha alegria por ter convivido com V. Exa., por ter viajado para a

Austrália em sua companhia. Admiro-o pelo seu conhecimento, pela forma como

representa Minas Gerais, por suas ponderações, por sua garra, pelo desejo de servir
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e pela constante e coerente presença nesta Casa. Que Deus o abençoe também na

próxima legislatura. Que Ele abençoe sua família, seus sonhos e seus projetos. Muito

obrigada pelo carinho. Aprendi muito com V. Exa.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte)* - Deputada Gláucia Brandão, neste

momento é até difícil tecermos algumas considerações, arrumarmos palavras para

falar de suas qualidades. Vejo aqui a nossa amiga e colega de bancada Rosângela

Reis e há pouco vi a Profa. Ana Maria Resende e a nossa colega e amiga Maria Lúcia

Mendonça. Como filho de Deputada, sei o quanto é difícil uma mulher conseguir uma

vaga no Parlamento, em função das características da política nacional e das

dificuldades que a mulher enfrenta. Sei o quanto foi importante a vitória que V. Exa.

obteve na eleição anterior, como Deputada Estadual, ainda mais considerando-se os

acontecimentos que a vida lhe reservou. O Eduardo foi também colega de minha

mãe. Tenho agora a alegria e a felicidade de conviver e aprender com V. Exa. A vida

é feita de momentos. V. Exa. dizia há pouco que aprendeu muito nesta legislatura.

Até mesmo um Andrada, como o Deputado Lafayette, continua a aprender no

Parlamento, mesmo após uma cultura de quase 200 anos de aprendizagem política

no seio de sua família.

Gláucia, não falo só em meu nome nem só em nome da Bancada do Partido Verde.

Creio que daqui a pouco a Deputada Rosângela Reis tecerá mais elogios a sua

pessoa. V. Exa. tem de guardar esses momentos não só de seu aprendizado nesta

Casa, mas também do aprendizado que este Parlamento obteve com sua pessoa. V.

Exa. entrou aqui com a bandeira do esporte e da educação. Foi-lhe apresentado um

desafio que poucas pessoas neste Parlamento topam, qual seja engajar-se e

defender a bandeira da cultura, tão importante para a história de Minas Gerais e do

Brasil. V. Exa. fez isso de maneira superlativa e foi além do que imaginava. Viveu

momentos grandiosos na Comissão de Cultura e neste Parlamento.

Creio que sairá daqui muito mais qualificada do que já é na carreira acadêmica,

porque V. Exa. tem um coração enorme, é uma amiga indescritível e, principalmente,

porque a vida vai seguir, e essa amizade não acabará. Sem dúvida alguma este

Parlamento se lembrará de que uma mulher marcou a história da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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Um grande abraço para toda a sua família, e a V. Exa. minha eterna admiração.

A Deputada Gláucia Brandão* - Muito obrigada. Saiba que V. Exa., filho de uma ex-

Deputada, a grande Maria Olívia, também tem a minha admiração. Gostaria que V.

Exa continuasse apoiando a bancada feminina e as nossas lutas para que tenhamos

igualdade de oportunidades e para que realmente possamos trabalhar todos juntos na

promoção da justiça social, garantindo, assim, o direito de todos. Muito obrigada pelo

seu carinho e pelo tanto que aprendi com V. Exa. Desejo-lhe sucesso em seus

projetos.

Concedo aparte à minha querida colega e amiga Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Caríssima Deputada Gláucia Brandão,

minha amiga querida e grande força aqui na Assembleia de Minas. Logo que ouvi

suas palavras, resolvi descer do meu gabinete para apartear V. Exa. neste momento.

A Deputada Gláucia Brandão é uma mulher de coragem, de força, de fibra, de

garra, equilibrada, que tem trazido para todos nós seu carinho, esse sentimento da

mulher e essa força que tem. Ressalto que V. Exa. representa muito bem o Município

de Ribeirão das Neves, uma cidade tão necessitada, e sei que muitos desafios ainda

hão de vir na sua carreira política. Temos sempre conversado e buscado formas de

trabalhar neste espaço, neste Parlamento.

Há um momento de disputa na política, quando alguns ficam de fora. V. Exa.

deixará esta Casa e fará muita falta. No entanto, V. Exa. nos deixa grandes exemplos

na sua atuação como parlamentar, nas comissões, na sua luta em defesa da

educação, do esporte, da cultura. Acima disso, mostra-nos que, quando vêm as

perdas, as derrotas, temos de nos manter firmes, equilibrados, altivos e confiantes em

que dias melhores virão. Nesses dias, talvez não tenha dado por si, mas V. Exa. foi

um dos maiores exemplos nesta Casa. Em nenhum momento se deixou abater.

Portanto, quero expressar aqui a minha admiração pela sua força, pela sua altivez e

pela competência com que V. Exa. tem dado grande contribuição a esta Casa.

Esperamos, sim, que encontre em breve um espaço que seja digno de V. Exa., um

espaço em que realmente possa ainda fazer mais por Ribeirão das Neves. Porque,

enquanto V. Exa. esteve aqui, sempre defendeu a sua cidade com unhas e dentes,

com todas as suas forças, procurando fazer o melhor por ela. Sabemos que lá há
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muitas outras necessidades, por isso seus munícipes necessitam de representantes

como V. Exa.

Digo que na política há políticos e cada um tem seu interesse. V. Exa. tem interesse

popular; vê que esse povo precisa de melhor qualidade de vida. V. Exa. é uma

pessoa que faz uma política do bem.

Quero manifestar a minha admiração, a minha consideração e a minha torcida.

Pode ter certeza de que aqui V. Exa. tem uma torcedora, uma parceira e uma amiga.

Conte sempre comigo. Um abraço.

A Deputada Gláucia Brandão* - Obrigada, Deputada Rosângela Reis. Também

tenho V. Exa. em alta estima, como amiga e companheira de luta. Reconheço o seu

brilhante trabalho nas questões relacionadas à promoção social, o seu carinho por

Ipatinga, os seus desafios e a sua luta. V. Exa. também tem a minha admiração.

Onde estiver, estaremos juntas pelas questões sociais, para defender o nosso Estado

e o País. Deus continuará abençoando-a na sua luta e nos seus planejamentos em

relação a Minas, a Ipatinga e à região do Vale do Aço. Que Deus continue fazendo de

V. Exa. um instrumento de bênção. Muito obrigada. Que Deus esteja sempre do seu

lado. Onde V. Exa. colocar seus pés, que Ele os abençoe, e, onde colocar suas

mãos, que Ele faça florescer e frutificar suas obras.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Primeiramente, gostaria de abraçá-la,

como amigo e companheiro nesta Casa. Aliás, somos vizinhos de gabinete. Também

quero deixar clara a admiração que tenho por V. Exa. e por toda a sua família.

Mesmo antes de V. Exa. vir para esta Casa, seu esposo, o Deputado Eduardo

Brandão, foi uma das pessoas com que mais me identifiquei neste Parlamento. Um

homem de maneiras brincalhonas e com jeito simples de ser e de tratar as pessoas.

Quando ele saiu do Parlamento e foi para a Ruralminas, continuou sendo a mesma

pessoa. Digo isso porque existem pessoas que, quando mudam de vida, geralmente

mudam de personalidade. Mas vocês, não. Vocês são como uma família. Nesta

Casa, vocês foram o verdadeiro significado da palavra “família”, tão importante na

vida de cada um de nós.

Quando V. Exa. ganhou as eleições, muitas pessoas pensaram que V. Exa. seria

como uma continuação do Eduardo, mas não foi isso o que vimos. Ele tinha a sua
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maneira de ser e de trabalhar, e V. Exa. veio com personalidade própria, forte e

marcante. Além disso, V. Exa. mostrou ser uma pessoa carinhosa, amiga, sorridente

e de bom astral. V. Exa. chegou defendendo posições firmes e uma cidade, embora

pertencente à Região Metropolitana de Belo Horizonte, paupérrima, cheia de

problemas e conhecida em todo o Brasil como a cidade que abrigava presos e

penitenciárias. Aliás, a ideia que tínhamos de Ribeirão das Neves era de um local

onde só havia presos e presídios. Mas, na verdade, Ribeirão das Neves é o lar de um

povo trabalhador e sofredor. Muitos deles trabalham de dia aqui e voltam à noite para

lá. V. Exa. nos trouxe uma visão diferente dessa cidade.

Eu achava que Ribeirão das Neves fosse uma extensão de Betim, mas descobri

que não. Talvez seja uma cidade que tenha as mesmas características da minha,

Montes Claros, no Norte de Minas. Uma cidade ao mesmo tempo próxima e distante

de Belo Horizonte em termos de índice de desenvolvimento e de aplicações de

investimentos pelo governo. V. Exa. conseguiu modificar tudo isso. Não vou dizer que

Ribeirão das Neves hoje é uma cidade que tem a melhor qualidade de vida, mas ela

melhorou muito com a ajuda que V. Exa. conseguiu obter do ex-Governador Aécio

Neves e do agora Governador Anastasia. Isso mostra a fibra, a personalidade que V.

Exa. teve nesta Casa.

V. Exa. deixa uma folha de serviços prestados. Ontem eu dizia que existem

parlamentares que deixam o Parlamento, e, pouco tempo depois, as pessoas se

esquecem de que aquele sujeito um dia foi um Deputado ou que exerceu um cargo

público, tal é a mediocridade com que algumas pessoas usam do poder público, ao

contrário de V. Exa., que mostrou personalidade.

V. Exa. ficará junto à sua família. Com certeza, Deus lhe reservará lugares bem

melhores pela frente. Sua potencialidade, sua experiência e seu conhecimento - V.

Exa. lida com gente, com o povo - estarão a serviço do nosso Estado e do povo de

Minas Gerais. Receba o meu abraço apertado e carinhoso. Externo minha admiração

por V. Exa. e por sua família. Neste momento reverencio a memória do Eduardo

Brandão, seu esposo, um grande amigo que tivemos aqui. Até hoje escutamos

retumbar nas paredes desta sala a risada gostosa que ele tinha, lembramos o seu

trabalho e a firmeza com que ele falava. V. Exa. completou tudo isso com o seu jeito
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de ser Deputada e de fazer política. Que Deus a abençoe. V. Exa. tem um grande

caminho pela frente, com um mundo enorme a conquistar. Um abraço! Muito obrigado

por tudo o que fez por nós.

A Deputada Gláucia Brandão* - Agradeço a V. Exa. e ao Deputado Carlin.

Agradeço-lhe por nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança nesta tarde.

Levarei, com muito carinho e saudade de todos, o aprendizado, o desejo de continuar

servindo. Quero parabenizá-lo pela atuação tão competente nesta Casa. V. Exa. luta

pelo Norte de Minas como eu também luto por Ribeirão das Neves, Região

Metropolitana de Belo Horizonte. A luta de V. Exa. é grande, e conseguiu grandes

conquistas em favor do Norte de Minas. Que Deus o abençoe para que continue

trabalhando pelo povo tão sofrido do Norte de Minas, a fim de conseguir combater as

desigualdades e lutar por uma sociedade mais justa e mais igualitária.

0 Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Passo a presidência ao Deputado

Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Gláucia, também não poderia deixar de lhe

dar o meu abraço. É claro! V. Exa. e o Eduardo são mais do que colegas Deputados;

consideramo-nos irmãos. Convivi com o Eduardo, seu saudoso marido, com quem

mantive uma amizade fraterna nesta Casa. Ele está aqui presente. V. Exa. se

despede agora da mesma forma como ele o fez um dia. São coisas do destino, desse

destino que entregamos a Deus. Fazemos um plano, mas prevalecerá sempre o

plano de Deus. Isso não é ruim para V. Exa., - que agora se encontra com um

sentimento angustiante de despedida -, porque Deus lhe reserva coisas melhores

pela frente. Pode ter certeza. Às vezes, Ele fecha uma janela e abre uma porta.

Ficamos muito felizes com sua presença. Sei que V. Exa. tem muito cuidado e

carinho pelos seus filhos Rebeca e Rafael, que o Eduardo também amava muito. Eles

estão no bom caminho, seguindo sua boa orientação, seu bom exemplo de uma vida

solidária, fraterna e cristã. Aqui V. Exa. externou um pouco dessa sua interioridade.

Passou-nos bons exemplos com sua convivência; sua maneira agradável, sorridente

e participativa sempre esteve presente.

Presido a maioria das reuniões e, daqui da frente, sempre vi que a toda hora

chegava uma das assessoras das Comissões, e Gláucia era sempre fisgada, indo
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atender ao chamado, na mesma hora, com a maior boa vontade. Isso mostra a

pessoa bondosa, carinhosa e prestativa que V. Exa. é. Por isso, agradecemos-lhe.

Não estamos tristes, mas sentidos com sua saída. V. Exa. deixa aqui a sua marca.

A Deputada Gláucia Brandão* - Obrigada, Deputado Doutor Viana. Desde a época

do Eduardo, tenho uma grande admiração por V. Exa. Lembro-me da viagem que

vocês fizeram à China. Temos o DVD. Já demos boas risadas juntos. Admiro a forma

democrática com que V. Exa. lida com todos os Deputados na condução dos

trabalhos desta Casa.

Agradeço o companheirismo, as palavras carinhosas, tudo que V. Exa. tem feito

pelos Deputados e especialmente por mim. Desejo-lhe sucesso e que o Senhor Jesus

continue derramando bênçãos sem medidas sobre V. Exa. neste final de ano, no

começo do ano de 2011 e pelo resto de sua vida. Que Deus o abençoe muito. Muito

obrigada.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputada Gláucia Brandão, não poderia

deixar de cumprimentá-la e externar o que trago no meu coração em relação a V.

Exa. Seu trabalho parlamentar é ímpar. Fico até repetitivo, pois já foram ditas

palavras elogiosas pelos nossos colegas. Admiro a pessoa que V. Exa. representa e

é, pelo convívio com sua comunidade e família.

Antes de sermos colegas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tinha uma

certeza em relação a V. Exa. Não conhecia a maioria dos Deputados que fariam parte

da 16ª Legislatura, mas sabia que conheceria uma determinada pessoa, já tinha

informações sobre ela. V. Exa. não apenas tinha sido professora na faculdade

cursada pela minha esposa, Adriana, como também paraninfa da turma - e não foi

escolhida à toa, mas por todas as suas qualidades, caráter e exemplo. Quando aqui

cheguei, pude ratificar tudo o que minha esposa havia falado e participei também da

alegria dela com a sua eleição. Esses quatro anos foram muito marcados pelo seu

trabalho e suas vitórias.

Leve o meu abraço em seu coração e um pedacinho de mim dentro de sua história,

porque realmente tivemos muitos momentos de amizade sincera. Compartilhamos

lutas em prol do nosso povo. Que possamos guardar essa lembrança em nossos

corações, sabendo que, no futuro, colheremos os frutos desse trabalho de quatro
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anos e muito mais que isso, ao ver o nosso povo se alimentar de todos os projetos e

trabalhos desenvolvidos. Seus pares são unânimes em reconhecer a importância do

seu trabalho. Que Minas Gerais saiba que devemos a V. Exa. muitas conquistas e

realizações.

Aproveito este aparte, concedido por V. Exa, para usar a tribuna da Assembleia de

Minas pela última vez e falar da minha felicidade por ter trabalhado aqui, como

representante do nosso povo, durante esses quatro anos. Não tenho palavras para

expressar minha emoção. Deixo meu muito obrigado a todas as pessoas com as

quais convivi na Casa - a começar pelo Presidente, o Deputado Alberto Pinto Coelho

-, o Deputado Doutor Viana e todos os outros Deputados, além de todo o corpo

técnico, como assessores e servidores, inclusive os seguranças.

Como V. Exa., eu tinha no meu coração um propósito muito firme e claro quando

vim para cá: servir ao nosso povo durante esses quatro anos. Citei também uma

passagem da Sagrada Escritura, quando Jesus ensina aos seus discípulos o que é o

poder e o que é servir. Ele disse que o filho do homem veio não para ser servido, mas

para servir e dar a sua vida. Usei essa passagem no meu primeiro pronunciamento

nessa tribuna, onde V. Exa. está neste momento, para me apresentar aos nossos

colegas e dizer que estaria aqui para servir e não para ser servido. Tentei agir dessa

maneira, apesar dos limites, das dificuldades e da pequenez. Segui exemplos de

Deputados de caráter, como V. Exa., nesse honroso quadro dos 77 Deputados. Entre

20 milhões de mineiros, tivemos o privilégio e a honra de sermos os 77 escolhidos

para representar esse povo.

Que nossa Minas Gerais seja cada vez mais abençoada, é isso o que levo no

coração. Levantando essa bandeira em Brasília, na Câmara dos Deputados, quero

repetir o discurso do meu primeiro dia de trabalho nesta Casa. Quando tiver

oportunidade de usar a tribuna da Câmara, quero falar desse propósito que tenho no

coração, que é o mesmo de V. Exa., ou seja, lutar pela vida, dar nossa vida em

defesa de tantas pessoas, desde aqueles que estão correndo o risco de não

nascerem até os nossos jovens que estão correndo riscos com o uso de drogas.

Temos tantas outras causas a defender ainda.

Quero aproveitar seu pronunciamento para me despedir também da Casa que me
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acolheu tão bem e me ensinou tantas coisas, que me fez dignificar meu trabalho junto

à comunidade e à sociedade mineira. Deus abençoe sua vida, sua família e seu

futuro, Deputada Gláucia Brandão.

A Deputada Gláucia Brandão* - Quero também parabenizá-lo pela forma

democrática, republicana e ética com que V. Exa. passou aqui estes quatro anos. Foi

um trabalho árduo, dedicado, servindo a Deus e ao próximo com muita competência.

Quero desejar-lhe que, no âmbito federal, continue servindo, com alegria, com amor e

com competência, da mesma forma como fez no Parlamento mineiro.

Que Deus o abençoe. Dê um abraço na Adriana e em seu filho. Sucesso nessa

nova caminhada! Que Deus continue capacitando-o com discernimento e muita

sabedoria, para honrar o nome dele e alegrá-lo com suas atitudes. Muito obrigada

pelo companheirismo, pela alegria de convivermos nestes quatro anos.

Encerrando, quero agradecer mais uma vez ao nosso Presidente pela paciência

com que nos ouviu, pelo tempo dedicado a nós e a cada Deputado, a cada servidor

desta Casa, pelo carinho. Levarei uma parte de cada um comigo. Onde Deus me

colocar, quero continuar servindo com ética, com amor, alicerçada na verdade e

sempre trabalhando em prol do próximo. Muito obrigada pelas palavras, Deputado.

Saio daqui emocionada e com o coração cheio de esperança de que continuaremos

lutando pela melhoria de Minas Gerais, por um Estado que seja cada vez mais forte,

econômica e culturalmente. Que tenhamos uma educação pública de qualidade, que

nossos artistas, produtores e agentes culturais sejam valorizados. Que a cultura seja

realmente entendida como direito constitucional, bem como o esporte. Que todos

continuem lutando pela melhoria da Região Metropolitana, combatendo as

desigualdades regionais do Estado de Minas e do Brasil. Que isso seja uma questão

em pauta, tanto no governo estadual quanto no federal.

Que Deus nos dê a capacidade de nos indignarmos com as injustiças, com as

violências. Que Ele aumente em nós o temor, para que tenhamos uma atuação que,

verdadeiramente, agrade a Ele. Que Deus abençoe todos os mineiros neste final de

ano. Que seja este um Natal iluminado. Que o verdadeiro sentido do Natal, que é o

nascimento de Jesus, venha nos trazer vida, alegria, um sentimento de participação

efetiva. Que a justiça, o amor e a esperança estejam no coração de cada um de nós.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio

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 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Passo a Presidência ao

Deputado Doutor Viana.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Doutor Viana,

Presidente desta sessão. Cumprimento V. Exa. e também minha querida Deputada

Maria Lúcia. Desça, Deputada, fique conosco aqui. Saúdo nossa querida Deputada

Gláucia Brandão, os Deputados Eros Biondini e Duarte Bechir e minha querida

Deputada Rosângela. Cumprimento também - e não poderia ser de outra forma -

meus queridos amigos Emerson, Toninho, meu querido filho Felipe, o Lucas, o João,

o Pedro e o Jorge, que hoje estão aqui para nossa confraternização e amanhã, para

participar de nossa diplomação no TRE. Meus amigos, minhas amigas, caríssimos

telespectadores da TV Assembleia, boa tarde.

Serei muito rápido, Sr. Presidente, mas gostaria de fazer uma reflexão muito

importante. Desde terça-feira este santuário legislativo está guardando no coração de

cada parlamentar, de cada Deputada e Deputado os momentos importantes,

saudosos e um sentimento voltado, em primeiro lugar, para o dever cumprido. Terça-

feira, iniciamos com a despedida do Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso querido

Presidente, que ficou neste local em que estou por mais de quatro horas, ouvindo os

parlamentares em razão de sua saída da vida pública como Deputado. Com certeza,

ao assumir a vice-governança, também estará intimamente voltado para os interesses

do povo mineiro. Agora, a nossa querida Deputada Gláucia Brandão, nosso querido

Deputado Eros Biondini e tantos que passaram por aqui. Alguns falaram muito,

outros, pouco, e alguns nem falaram; preferiram apertar a mão, olhar amigavelmente

e dizer aos que ainda não falaram e não falarão, despedindo-se do mandato com

ética e decência: “Obrigado pela convivência, quem sabe não nos encontramos

algum dia na estrada da vida?”. Quero dizer a todos da nossa imensa satisfação por
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tê-los em nosso convívio. Tenho o prazer de estar aqui há 12 anos, três mandatos.

Fico muito feliz pelo fato de o povo mineiro, 90 mil mineiros terem-me confiado, mais

uma vez, o mandato para cumprirmos pela quarta vez, com dedicação, denodo e

responsabilidade, a honrosa missão de Deputado Estadual.

Inicialmente, antes de fazer a prestação de contas da nossa Comissão de

Constituição e Justiça, quero dizer que esta Casa é um aprendizado. Estamos

sempre aprendendo com os colegas, com nossos amigos servidores, com nossos

Consultores, assessores, com nosso gabinete e com todos os que nos ajudam a

construir projetos maiores com os quais sonhamos e para os quais, com certeza,

buscaremos soluções. Por dever, agradeço a meus pares que estiveram conosco

durante quatro anos na nossa Comissão de Constituição e Justiça. Deputados Delvito

Alves, Sebastião Costa, Gilberto Abramo, Célio Moreira, Padre João e Chico Uejo,

obrigado. Esse foi o nosso grupo da Comissão de Constituição e Justiça, que,

durante dois anos, semanalmente, apreciou matérias tão importantes do povo

mineiro, as quais, com certeza, iniciaram - e devem iniciar - sua tramitação pela

nossa Comissão.

Desejo prestar contas dos quatro anos em que estive à frente da Comissão de

Constituição e Justiça. Confesso que estava buscando isso há dois anos, por

delegação de competência do Colégio de Líderes, que havia me indicado para essa

honrosa Presidência. Depois fui reconduzido, pela confiança dos meus pares. Fiquei

durante o mandato de quatro anos com essas pessoas extraordinárias, os nossos

Consultores e assessores, produzindo os primeiros momentos das normas jurídicas

das leis de Minas Gerais.

Durante esse período, apreciamos mais de 3.500 proposições quanto à

constitucionalidade. Foram distribuídos aproximadamente 5.900 projetos à nossa

Comissão, dos quais já apreciamos 3.800 até ontem, sendo 514 com emissão de

parecer pela inconstitucionalidade, e 3.300, pela constitucionalidade. Produzimos

muito, trabalhamos com afinco. Foi um apostolado e um momento importante para

toda a Comissão. Não é fácil compor uma comissão que examina a

constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade de matérias do Governador, dos

Tribunais de Contas e de Justiça, do Ministério Público, dos parlamentares, todas
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essas propostas com a finalidade de beneficiar o nosso povo.

Quero apresentar um resultado muito positivo. Nunca nossa Comissão esteve tão

presente nas ações pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Quero pedir

desculpas a alguns parlamentares pelo atraso em matérias, mas sempre atendemos

da melhor forma possível, procurando construir pareceres e garantir o desejo de cada

parlamentar de defender sua região.

Gostaria de citar o nome de todos que participaram no eixo da Comissão de

Constituição e Justiça, mas, nas pessoas da Flavinha, assessora; da Mariana, do

apoio; da Ângela Renault e da Marília Simões, Consultoras, saúdo todos os

extraordinários Consultores que estiveram conosco nessa caminhada. Agradeço aos

valorosos servidores do meu gabinete, incansáveis amigos que formam um gabinete

afinado e trabalhador. Saúdo todos os servidores, na pessoa do Fabiany Cobra, meu

Chefe de Gabinete. Destaco a presença dos meus filhos Lucas e Felipe, já formados

em direito. Saúdo o meu povo de Ouro Fino com votos de muitas felicidades.

Agradeço a minha querida esposa, Dalvinha, o companheirismo.

Ficamos na expectativa de estarmos juntos no ano que vem, na mesma disposição

e da mesma forma servindo ao povo da minha querida Ouro Fino, da minha região

Sul e de Minas Gerais. A V. Exa., Doutor Viana, mais uma vez os nossos

cumprimentos pela condução sempre serena, cautelosa e amiga deste Parlamento.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Elmiro Nascimento solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Doutor Viana. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra, o

Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Obrigado, Presidente em exercício, Rosângela Reis,

grande Deputada; saúdo também a Deputada Maria Lúcia, assistindo-nos da galeria,

o Deputado Duarte Bechir, os funcionários da Casa, a imprensa e os telespectadores

da TV Assembleia. Também serei breve em minhas palavras, não de despedida, mas

de agradecimento. A Deputada Rosângela perguntou-me, agora há pouco, como

tenho paciência para sentar-me nessa cadeira ali por tanto tempo. Disse-lhe, então,
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que é porque estamos aqui no cumprimento do dever. Assim, ao fim do meu terceiro

mandato - que se encerrará em 31 de janeiro -, venho a esta tribuna exatamente para

agradecer a todos os que, durante esses quatro anos - dois mandatos de dois anos -,

em que fui eleito 1o-Vice-Presidente desta Casa, contribuíram para o bom ou razoável

cumprimento do dever. Ninguém faz nada sozinho. Nós, aqui em cima, somos iguais

a todos lá de baixo: representamos pessoas, somos eleitos, buscamos o voto e temos

de trabalhar pelo nosso Estado e pelo nosso povo. Essa é a missão de todos os que

foram eleitos e de todos os que trabalham com eles nesta Casa.

Então quero agradecer à Mesa da Assembleia, tão bem-presidida nesses quatro

anos por Alberto Pinto Coelho. Trabalhamos tranquilos e unidos, conversando com os

Líderes e Presidentes de comissão, discutindo as questões para conduzir da melhor

maneira os destinos da Assembleia de Minas Gerais nos últimos quatro anos.

Agradeço ainda ao Duarte Bechir, brilhante Deputado que ainda vai se pronunciar

aqui, e aos outros colegas de Mesa, cujos nomes não vou citar para não me alongar.

Agradeço a todos os componentes da Mesa, tanto da primeira quanto da segunda,

que dirigiremos até o final do nosso mandato para dar início à outra legislatura.

Quero agradecer ao José Geraldo e a todos os assessores da Mesa e do nosso

trabalho em Plenário. Realmente a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem um

corpo técnico da melhor qualidade. Orgulha-nos muito trabalhar com pessoas

competentes, dedicadas e cuidadosas, como os nossos assessores e funcionários,

tanto do gabinete como das comissões e dos demais setores desta Casa. Estou

completando praticamente 12 anos como Deputado, depois de ter sido Vereador por

6 anos na minha querida Curvelo e de ter cumprido um mandato de Prefeito por 4

anos - portanto, tenho 22 anos de mandato.

Fazemos tudo com tranquilidade e responsabilidade, nada mais do que cumprindo

nosso dever e nossa obrigação. Fomos eleitos para isso e devemos cumprir o

mandato da melhor maneira possível.

Àqueles que não se reelegeram, o sentimento de todos é de angústia, porque

queríamos que todos continuassem nesta Casa. A convivência neste Parlamento

transforma-nos numa verdadeira família, ora estamos em acordo, ora temos

divergências, como as temos em casa, como irmãos, como parentes, como família. A



____________________________________________________________________________
2393

Assembleia também é uma família; uma família pluralista, com representantes

diferentes, que representam, na totalidade, a população deste Estado. Temos

representantes dos quatro cantos de Minas que buscam exercer essa

representatividade da melhor maneira possível.

Sra. Presidente em exercício, Deputada Rosângela Reis, Sr. Deputado Duarte

Bechir, nossa querida Maria Lúcia, que nos acompanha pela TV Assembleia, minha

vinda a esta tribuna - e não consumirei os 10 minutos - é para agradecer a todos que,

nesta Casa ou mesmo em outros setores, nos ajudaram a cumprir razoavelmente o

nosso trabalho nestes quatro anos como 1º-Vice-Presidente desta Assembleia. Não

tenho como citar nomes. Realmente tenho convicção de que, em todas as atividades,

quando trabalhamos com funcionários bem-atendidos ou que se sentem plenamente

realizados, o resultado é muito maior, mais compensador.

De certa forma, procuramos dedicar-nos às causas do funcionalismo, não apenas

da Assembleia, mas do Estado, da melhor maneira possível. Cito aqui a nossa sofrida

família da extinta MinasCaixa, que foi injustiçada. Ontem, o governo enviou a esta

Casa projeto em regime de urgência, corrigindo uma das injustiças sofridas por esse

grupo, que não foi reconhecido quando houve o aumento de 10% para o

funcionalismo do Estado. Agora, o governo manda corrigir o projeto de lei pelo qual

brigávamos há tanto tempo: a defasagem salarial da vantagem pessoal dos antigos

funcionários da MinasCaixa. No entanto, ainda não se corrigiu tudo. A causa maior da

nossa luta, que ainda perdura, é que a vantagem dita pessoal, que está inserida no

componente da sua remuneração, é remuneração e não vantagem. Como tanto, o

governo tem que não apenas reconhecê-la, mas acatá-la e pagá-la como

remuneração. Isso ainda não está acontecendo no projeto de lei que chegou a esta

Casa, que já recompõe o pagamento dos 10% retroativos a maio deste ano, quando

começou a vigorar o último aumento. No entanto, as principais e fundamentais

questões são: pagar a vantagem pessoal como salário e inseri-la, todas as vezes em

que houver aumento salarial, como remuneração complementar ao salário dos

antigos funcionários da extinta MinasCaixa. Isso demora, sabemos da dificuldade.

Continuaremos nessa luta.

Tenho certeza de que, há muito tempo, o Governador Anastasia - que publicou
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portaria reconhecendo a vantagem pessoal como salário, que ajudou a editar a Lei nº

10.470 - sabe disso e o reconhece, mas é preciso não apenas reconhecer e saber; é

preciso executar com eficiência e não apenas com afetividade, mas também com

efetividade. Tenho certeza de que, com a sensibilidade do Governador, no próximo

mandato votaremos a recomposição da perda salarial deste ano e o reconhecimento

definitivo da vantagem pessoal desses funcionários como parcela remuneratória

complementar do seu salário.

Então é essa a mensagem que desejo deixar aqui, estando talvez pela última vez

nesta tribuna, falando e não dirigindo esta reunião. Também aproveito o ambiente

deste mês, que nos faz recordar o nascimento do Menino Jesus, do Deus que se fez

humano para recompor a fraternidade e o amor, a fim de desejar um feliz Natal a

todos e um ano de 2011 cheio de paz, realizações, conquistas e muito amor. Essas

são as minhas considerações da tarde de hoje, Sra. Presidente e Srs. Deputados.

A Sra. Presidente (Deputada Rosângela Reis) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Ademir Lucas solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,

nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Duarte Bechir. A Presidência defere

o requerimento e fixa ao orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado

Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, e

Deputada Rosângela Reis, que neste instante retorna a Presidência ao Deputado

Doutor Viana, e minha gente querida de todas as Minas Gerais, especialmente da

nossa Campo Belo; antes de iniciar o meu pronunciamento, também quero agradecer

ao nosso bondoso Deus todas as conquistas, e não somente as nossas, mas as de

todo o povo mineiro. Em especial, quero enviar um grande abraço carinhoso ao nosso

povo querido de Campo Belo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, gostaria de registrar, nessas

primeiras palavras, a nossa saudação ao Senador eleito, nosso ex-Governador Aécio

Neves, que ontem recebeu da revista "IstoÉ" o prêmio de Político do Ano. Choque de

gestão, dinamismo, austeridade e confiança junto aos mecanismos internacionais

fizeram com que Minas pudesse avançar mais que todos os Estados da Federação

nos últimos anos. Para todos nós, mineiros, esse reconhecimento deve ser motivo de
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orgulho e regozijo, pois, sem dúvida alguma, o Governador Aécio Neves sintetiza hoje

a expressão maior da alma mineira, sempre alerta na defesa, firme e determinada,

dos valores e dos sentimentos que fazem de Minas trincheira intransponível em favor

da liberdade.

Aliás, esse é o tema que quero abordar neste pronunciamento, Sr. Presidente,

buscando inspiração na frase lapidar de outro mineiro que tanto nos orgulha,

Tancredo Neves, avô de Aécio, que, num momento decisivo da história nacional,

soube conduzir com sabedoria e discernimento a retomada da vida democrática em

nosso país e nos legou a seguinte convicção: "Liberdade é o outro nome de Minas". A

razão, Sr. Presidente, que nos leva a fazer essa abordagem, ainda que de forma

singela, é a mesma que já causava apreensões a outro grande mineiro, Mílton

Campos, que, fiel ao compromisso democrático, chamou-nos a atenção para

estarmos sempre guarnecidos em nossas convicções libertárias, pois, dizia ele, "o

preço da liberdade é a eterna vigilância".

O que pensar, por exemplo, dessa sempre reiterada disposição do atual governo

federal - e que já se tornou compromisso da Presidente eleita Dilma Rousseff - de

fixar um marco regulatório e impor limites à liberdade de imprensa, à mídia? Afinal, o

que está por trás dessa intenção? Qual é o propósito dessa medida? Acredito, Sr.

Presidente, que é hora de redobrarmos a vigilância. Não é sem motivo que vozes

eloquentes e influentes no governo federal que se finda, e no que está prestes a se

instalar, fazem a defesa sistemática de um controle social da imprensa. Mas como

seria isso? Qual é o seu alcance? Não podemos simplesmente ignorar as pretensões

reveladas nos diversos documentos produzidos pelo governo, bem como nas

inúmeras declarações dadas pelo Presidente Lula, que nos fazem considerar

especialmente sobre a liberdade de imprensa.

Ao refletir sobre o tema, Sr. Presidente, fui buscar, nas lições de um grande jurista,

Austregésilo de Athayde, um conceito modelar que bem responde aos arroubos que

ouvimos nos últimos tempos. Em artigo que publicou em 1973, em plena ditadura

militar, mas cuja atualidade é impressionante, Athayde assim discorreu a propósito da

liberdade de imprensa: “O erro está em tomá-la como privilégio dos jornalistas,

quando, na verdade, é um direito do povo. Como privilégio não seria aceitável; como



____________________________________________________________________________
2396

direito ao pleno conhecimento da verdade por parte de governantes e governados, é

a primeira das franquias democráticas”. E finaliza: “Prefiro sempre, ao falar de

liberdade de imprensa, lembrar que ela serve mais aos homens de governo do que ao

povo, pois permite àqueles tomar conhecimento de fatos que, em geral, os áulicos

lhes sonegam. Onde ela não existe, quem campeia livre é a mentira”.

A intolerância, porém, que se tem revelado com a atuação da imprensa livre, talvez

se justifique exatamente pela intenção de querer ocultar ou negar a verdade,

querendo inverter a ordem das coisas: o que é verdade querem desmoralizar como

se fosse mentira, e ao que é mentira dá-se o aspecto solene de verdade. Muitos

querem justificar tal controle como instrumento de combate aos excessos cometidos.

Porém, ainda que sejamos nós, homens públicos, talvez, o alvo preferido desses

eventuais excessos, é nosso dever permanecer firmes na garantia dessa liberdade,

pois não existe democracia sem imprensa livre nem imprensa que atue livremente, a

não ser em uma democracia. Uma é garantia da outra e, reciprocamente, não podem

se desprezar.

Ao fazer, pois, essas considerações, na oportunidade em que também saudamos o

Governador Aécio Neves pelo prêmio conquistado, queremos fazê-lo destinatário de

nossas esperanças, de que será, no Congresso Nacional, uma voz firme e decidida, a

reverberar as expressões mais altas do povo de Minas em favor de todas as

liberdades, de pensamento, de expressão, de crença, e cuja atuação será marcada

pela defesa intransigente de uma imprensa livre. De nossa parte, Senador Aécio

Neves, esteja certo de que não faltará o apoio e a solidariedade nessa caminhada,

que certamente será empreendida sob a contínua inspiração de seu avô Tancredo

Neves e que levará sempre em conta a posição de Minas como ponto de equilíbrio da

Federação de que falava Afonso Arinos: “Minas é o centro, e o centro não quer dizer

imobilidade, porém peso, densidade, nucleação, vigilância atenta, ação refletida, mas

fatal e decisiva”. Com essa ação refletida e com a mesma vigilância, estaremos

permanentemente atentos para honrar a bandeira de Minas e dizer que jamais

ficaremos imobilizados quando estiver em risco a liberdade em todas as suas

expressões.

Com essas palavras, Sr. Presidente, e com a certeza do dever cumprido,
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terminamos mais um ano de muitas conquistas. Amanhã, quando ocorrer a

diplomação, estaremos juntos com o ex-Governador e Senador Aécio Neves,

diplomando também o ex-Presidente e Governador Itamar Franco, numa prova de

que Minas continua unida, buscando os ideais de liberdade, o seu crescimento e

desenvolvimento. Ao assumir amanhã a diplomação, aliás rediplomação, pois o

Governador Antonio Anastasia o foi há quatro anos na qualidade de Vice, e agora

como Governador, estará ele dando aos mineiros a tranquilidade de que Minas

continua no caminho certo. E nós daqui, desta Casa, do Parlamento, numa só

corrente, torcemos para que a imprensa seja livre e para que Minas continue a

crescer, honrando tradições desse povo batalhador, guerreiro, humilde e vitorioso.

Assim encerro as minhas palavras, agradecendo penhoradamente a V. Exa. a

deferência e também aos que puderam nos ouvir e ver pela TV Assembleia,

reiterando os meus votos de feliz Natal e um próspero ano novo. A todos o meu muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

A Sra. 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 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, alegra-me que,

ao fazer este pronunciamento, esta reunião seja presidida por V. Exa, meu grande

amigo, a quem aprendi respeitar ao longo desses oito anos.

A minha palavra é de agradecimento. Em 2002, quando fui eleito Deputado

Estadual, eu frequentava um curso de Direito. Confesso que, naquele momento, foi

uma perda ter que interromper o curso. Eu frequentava o curso em Conselheiro

Lafaiete. Em 2003, tentei transferência para Belo Horizonte, mas não consegui. Neste

comentário, não há nenhuma crítica a quem consegue estudar longe. Só quero

ressaltar que procurei levar a sério meu trabalho e dedicar todo o meu tempo,

principalmente às terças, quartas e quintas-feiras a esta Casa, o que me levou a optar

por deixar o curso.

Hoje, quando olho para trás, alcançando esses oito anos, consigo compreender que

todo o processo legislativo, todo o trabalho foi para mim algo muito superior ao que
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eu alcançaria em uma universidade. Por isso as minhas palavras, ao registrá-las aqui,

encerrando esta legislatura, não poderiam ser outras senão de gratidão. Gratidão a

todos e todas com os quais convivi ao longo desses oito anos; gratidão à minha

equipe de trabalho. Aliás, parte dela, quando iniciei os trabalhos, era escolhida por

lideranças da base. Iniciei meu trabalho com pessoas que foram eleitas, que

passaram por um processo seletivo. Lideranças de um grupo de Municípios se

reuniam e elegiam determinadas pessoas. Iniciei o trabalho com uma pessoa que fez

campanha para outro Deputado, porém foi eleita para trabalhar comigo, eu acatei e

trabalhou conosco até o ano passado, por uns sete anos. Esse é um exemplo.

Sempre procurei ouvir as bases porque o grande desafio de um Deputado é atuar

aqui no Parlamento, mas também não virar as costas a quem o elegeu. O Deputado

deve estar atento às demandas e à realidade do interior de Minas Gerais. Para nós,

mineiros, o desafio é maior, pois vivemos em um Estado que possui 853 Municípios,

com grande extensão territorial.

A extensão territorial para o Deputado que tem a consciência de que não é um

Deputado Municipal ou Distrital, mas sim um Deputado Estadual, é um grande

desafio. Ele tem de compreender as adversidades e as realidades das Minas, que

são muitas, e fazer uma síntese a ser garantida no processo legislativo. O Deputado

precisa legislar para todos.

À equipe vitoriosa de meu gabinete, quero registrar a nossa gratidão e o nosso

reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo desses oito anos. Registro também

minha gratidão à equipe da assessoria coletiva, especialmente ao Carlão, que é

quase ou mais que um Deputado, assim como a todos que nos deram assessoria,

trabalhando muito, entregando-nos tudo quase mastigado. Fomos bem subsidiados e

orientados. Valeu a convivência com toda a equipe! Sou grato sobretudo à Beth, que

muito nos ajudou ao longo desses dois anos nas Comissões de Constituição e Justiça

e de Administração Pública. Minha gratidão também à Sãozinha e a todos da

assessoria coletiva, que foram meus professores, com os quais aprendi muito. Por

isso, sem dúvida alguma, digo que aqui foi para mim uma universidade ou até mais

que isso. É importante também falar na equipe de assessores e Consultores das

Comissões, que sempre me recebeu com muito carinho, mesmo eu fazendo parte da
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Oposição. Essa equipe é formada por pessoas amáveis, competentes e dedicadas,

que sempre me respeitaram muito, até nas adversidades buscavam o entendimento.

Constantemente se esforçavam para valorizar a ideia ou a iniciativa do Deputado,

sem querer dar apenas um jeitinho. A vocês todos o nosso reconhecimento e a nossa

gratidão pelo esforço dedicado em todas as Comissões pelas quais passei durante

esses oito anos.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Padre João, esse

pronunciamento de V. Exa. referente ao encerramento de mais uma missão e

caminhada traz-nos um sentimento de alegria. V. Exa., a partir de agora, assume

outra tarefa, tão importante quanto aquela cumprida quando trabalhou em prol do

povo de Minas Gerais, na luta por um Estado mais solidário. V. Exa. exerceu papel

fundamental na Assembleia de Minas, liderando todos nós da Oposição, assim como

a Bancada do PT-PCdoB, sempre construindo políticas públicas para melhorar a

qualidade de vida das pessoas. Agora sua tarefa é ajudar a construir, como já

acontece a cada dia, um Brasil mais justo e soberano. V. Exa., como Deputado

Federal, vai-nos representar em Brasília e ajudará a melhorar a qualidade do

Parlamento Federal. Ficamos felizes e satisfeitos.

E nada mais simbólico, pois V. Exa. foi um dos Deputados mais atuantes e mais

presentes junto ao movimento social organizado. Não é à toa que encerramos, há

pouco, a última audiência pública desta Casa, nas Comissões: a audiência pública na

Comissão de Educação, a pedido de V. Exa., para mais uma vez intermediar o

cumprimento do acordo firmado pelo governo do Estado com os professores, com o

Sind-UTE e assinado em maio de 2010, quando o governo se comprometeu a fazer

concurso público para cargos efetivos de professores, também nas áreas de

sociologia, filosofia e ensino religioso V. Exa. estava lá, com o Sind-UTE, cobrando do

governo o cumprimento desse acordo. Por isso V. Exa. terá um papel fundamental

em Brasília. Todos nós que fomos liderados por V. Exa. teremos sempre a sua

conduta, o seu comportamento e o seu exemplo de Deputado como exemplo para

todos nós. E temos certeza de que, pelo seu estilo, V. Exa. não será daqueles

Deputados federais que quando vão para Brasília esquecem-se daqui, da base. Esse

não é o estilo de V. Exa., não é o seu feitio. Sabemos, sim, que teremos um porta voz
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à altura da justiça social e dos movimentos sociais. Felicidades nesta nova tarefa,

nesta nova jornada, nesta nova caminhada. Minas Gerais e, de forma muito especial,

os trabalhadores e trabalhadoras estão muito bem representados em Brasília. Mais

uma vez, felicidades, e conte sempre com seus amigos. Sucesso em Brasília.

O Deputado Padre João* - Obrigado, Deputado Carlin Moura. Na pessoa de V.

Exa., expresso nossa gratidão e o reconhecimento da parceria, do diálogo e do

entendimento com o PCdoB. Desde quando aqui cheguei, com a companheira

Deputada Jô Moraes, em 2003, essa parceria foi muito boa. Estávamos sempre

juntos no debate político, na construção e mediação de conflitos, com a Deputada Jô

Moraes e depois com V. Exa. Aos Deputados do PCdoB que aqui estiveram - Jô

Moraes, V. Exa. - e ao partido o nosso respeito e a nossa alegria de estarmos juntos.

É importante reconhecer também a parceria que tivemos com o próprio PMDB, que

entendo como um momento rico na busca dos sonhos e do que esperamos para

nossa Minas Gerais.

É com alegria que concedo aparte ao grande amigo e companheiro Deputado

Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Como vou fazer, Deputado, se V. Exa. não

mais estará aqui para nos abençoar? Todas as vezes em que chego ao Plenário,

antes de subir, quando encontro o Deputado Padre João, peço a benção a ele, que

sempre nos abençoa. E agora? Ainda bem que estou descendo da Mesa.

Deputado Padre João, como disse o Deputado Carlin Moura, também um grande

Deputado, companheiro e amigo, é com alegria que vemos a sua partida. Claro que

sentiremos falta da convivência de todos os dias de um Deputado sempre presente,

atuante, vibrante, grande líder, com espiritualismo, sem ser obstinado, exagerado,

sem tomar atitudes que não sejam a favor da coletividade. Mas o melhor do Deputado

Padre João é a sua maneira amiga de conviver. Vou sentir saudades, sim, ao passar

por aquele local e ver a cadeira vazia, mas sinto alegria porque V. Exa. está levando

essa vibração, seu sentimento de fraternidade e essa formação religiosa que não está

exercendo em plenitude, mas está vivendo, praticando o bem aqui dentro, porque

essa é uma missão que Deus nos dá, e aqui a missão é outra. Nunca considerei nem

vou considerar a carreira política como profissão. Não, essa é uma missão que Deus
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nos dá, e que o povo referenda, votando e nos colocando nesta Casa para

representá-lo.

Não vou me alongar, mas desejo que V. Exa., em Brasília, realize tudo o que

realmente defende, seus sonhos pela solidariedade humana, pelas causas sociais.

Trabalhamos juntos em várias Comissões, principalmente na de Política

Agropecuária. Que Deus o ilumine sempre, Deputado, e que o conduza no seu

destino.

V. Exa. é um predestinado. Já foi padre e, agora, depois de oito anos nesta Casa,

vai para Brasília com uma grande missão: continuar na defesa dos mais

necessitados, dos mais carentes, dos que são excluídos. Que Deus o ilumine e o

conduza da melhor maneira nessa nova vida, agora em Brasília como Deputado

Federal. Leve deste seu amigo um abraço e a certeza de que a amizade sempre lhe

foi muito fraterna e concreta. Muito obrigado pela convivência aqui, nos oito anos.

Tenha a certeza de que irei visitá-lo em Brasília e lá pedirei a bênção mais uma vez.

O Deputado Padre João* - É uma alegria. Será sempre um prazer. Muito obrigado,

Deputado Doutor Viana, pelas palavras.

Na pessoa de V. Exa., permita-me abordar a questão partidária. Tive dois apartes,

um do Deputado Carlin Moura, do PCdoB, outro do Deputado Doutor Viana, do DEM.

V. Exa. é sempre do bem, graças a Deus. Com esse simbolismo, quero mostrar que

nesses oito anos de convivência tivemos muitos embates, mas sempre se resguardou

e se preservou o respeito. Não tenho nenhum inimigo. Não há nenhuma Deputada ou

Deputado, ao longo desses oito anos, com quem eu tenha dificuldade de conversar,

porque sempre preservaram o respeito pela minha pessoa. Por esse motivo, a minha

palavra agora é de agradecimento pela convivência com cada Deputada e cada

Deputado ao longo desses oito anos. No olhar de cada uma ou de cada um, quando

vinham pedir a bênção, sempre valorizei essas questões. Sempre disse que Deus os

abençoasse, que lhes concedesse vida e saúde. A vida já é uma bênção; a saúde,

uma outra. É sempre o que desejo para cada um e que Deus os abençoe.

Deputado Doutor Viana, obrigado pela amizade e pela convivência. Na pessoa de

V. Exa. agradeço essa convivência de fato com todos. Embates tivemos, mas

nenhuma rusga, nenhuma inimizade, nenhum sentimento de mágoa ou qualquer tipo
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de ressentimento. Isso para mim é motivo de muita alegria, porque o respeito pelo ser

humano e a amizade são o maior valor, é o que tem de ser preservado e cultivado a

cada momento de nossa vida.

O Deputado Padre João* - É com alegria também que concedo aparte ao grande

amigo, companheiro, Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Caro amigo e companheiro Padre João, tive, na

verdade, poucas oportunidades de apartear os colegas que estão fazendo as suas

despedidas desta Casa, por estar exercendo outras atividades fora do parlamento.

Inclusive não pude estar no momento em que o nosso Presidente e Vice-Governador

fazia a sua despedida. Quem falou pela bancada foi o Vice-Líder, Deputado Sávio

Souza Cruz.

Mas faço esse aparte na fala do querido amigo para dizer que para mim foi uma

honra muito grande ter dividido a liderança do bloco do qual fizemos parte no ano

passado e boa parte deste ano. Como Vice-Líder do bloco do qual o amigo foi líder,

aprendi muito e pude ver na figura do Padre João muita sensibilidade para conduzir

as negociações nesta Casa, muito equilíbrio, muita sensatez. Aliás, isso não poderia,

de forma alguma, faltar a uma pessoa que tem como sacerdócio a sua principal

função, considerando que o parlamento é a extensão desse sacerdócio.

Falo isso também como quem exerce o sacerdócio. Pude perceber que, de fato,

Deus o abençoou e o colocou no lugar certo durante todo esse tempo em que esteve

aqui, mas que agora está fazendo as malas e se transferindo para a Câmara mais

alta do nosso Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados. Tenho certeza de que ali

também o amigo desempenhará com muita responsabilidade, sabedoria e serenidade

o mandato que lhe foi confiado.

No início da formação do bloco, algumas pessoas brincavam conosco dizendo:

“mas, olha, como é isso agora? Temos um padre Líder e um pastor Vice-Líder?”

Ainda alguns outros diziam: “Esse bloco está muito abençoado”. E realmente estava,

como continua, ainda que não mais na formação de bloco, com toda certeza as

bancadas estão debaixo das bênçãos de Deus.

Meu aparte se encerra com uma oração para que Deus possa abençoá-lo no

exercício de seu mandato em Brasília. Com toda certeza, entre os amigos que o
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nobre colega deixa nesta Casa, um está aqui e tem a oportunidade de aparteá-lo

neste momento, para também dizer que, sempre que precisar, poderá contar com a

amizade sincera deste parceiro que V. Exa. pôde agregar neste seu último mandato

aqui. Quem sabe, estará abrindo apenas parênteses no tempo para cumprir não sei

quantos mandatos lá, mas, talvez, com a possibilidade que venha, como em alguns

casos no futebol, encerrar a sua carreira no time em que jogou primeiro.

Que Deus o abençoe. Seja muito feliz nessa nova empreitada.

O Deputado Padre João* - Obrigado, nobre colega Deputado Pastor Vanderlei

Miranda. Permita-me destacar o termo pastor porque, assim, V. Exa. saberá que

maior é o poder evangélico e maior é a responsabilidade em servir mais e da melhor

forma. É com esse espírito e com esse compromisso que estaremos assumindo esse

mandato na Câmara Federal, podendo servir mais e ainda melhor.

Agradeço de coração e quero que fique registrado aqui o meu agradecimento pela

convivência, pela construção de políticas, e também de entendimentos junto aos

servidores públicos, como representante também da Bancada do PMDB, na formação

do bloco. Foi um momento rico, e essa riqueza continua com certeza nesse respeito,

na amizade e na busca de nossos sonhos de garantir sempre mais a justiça e um

Estado sempre mais forte. Muito obrigado. Que nossas palavras se estendam a todos

os Deputados do PMDB.

Como já disse, é com esse compromisso de servir que assumiremos a Câmara

Federal. A verdadeira política é o comprometimento com o bem comum, portanto o

compromisso é com todos. Embasado sempre na formação cristã que recebi, tenho a

maior clareza de que o serviço é para todos, mas a partir dos mais fracos, dos mais

pobres e dos mais fragilizados. Acredito que com essa sensibilidade sempre

procuramos aguçar e aprimorar através da prática do dia a dia. Portanto, estendo o

meu agradecimento à convivência com todos os Deputados e Deputadas.

Quero ainda registrar o respeito que sempre tivemos pelos Presidentes. Quando

aqui cheguei, o Presidente era o Deputado Mauri Torres, e o Líder do governo, o

Deputado Alberto Pinto Coelho. Eles mantinham uma interlocução permanente, da

mesma forma que eu, quando vim a ser Líder. Sempre procuramos fazer oposição de

forma responsável. A nossa prioridade nunca foi difamar o governante, mas, sim, o
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bem do povo. Foi isso que buscamos fazer como Líder da Oposição, e, para chegar a

um entendimento, muitas vezes foi preciso dialogar, conversar várias vezes em busca

dessa construção. Sempre apostei no diálogo, porque não é possível entendimento

sem diálogo, sem a humildade de sentar-se à mesa para defender o melhor para a

coletividade.

Manifesto também o nosso respeito e a nossa gratidão ao Deputado Mauri Torres,

Líder do governo. Desejamos ao Presidente Alberto Pinto Coelho êxito como Vice-

Governador. Que a experiência que teve aqui, em toda uma vida dedicada ao

Parlamento, seja levada ao Executivo, para que possa sempre valorizar esta Casa.

Ele, melhor que ninguém, sabe quais são os grandes desafios de um Deputado, de

todo o Parlamento. Apostamos que terá essa sensibilidade e será o interlocutor desta

Casa junto ao governo. Esperamos ainda que ele, que sempre manteve interlocução

com os movimentos sociais e que, às vezes a nosso pedido, foi o mediador desses

movimentos junto ao governo, tenha êxito como Vice-Governador com as políticas

públicas. Basta lembrar o que aconteceu nesta Casa em maio deste ano, ou seja, a

interlocução com o Sind-UTE. Podemos dizer que o Deputado Alberto Pinto Coelho

foi avalista de um acordo com os profissionais da educação, organizados pelo Sind-

UTE. A ele, todo o nosso reconhecimento e gratidão.

Por fim, quero reafirmar o nosso compromisso de trabalho na Câmara Federal. Aqui

muito aprendi, por isso vou levar comigo tudo que fortalece a agricultura familiar e o

desenvolvimento sustentável. Num Estado como Minas Gerais, as riquezas da terra,

do solo, das águas e do clima são a grande alavanca para a economia. Isso é o que

garantirá um desenvolvimento mais bem distribuído para todo o Estado e o País. O

investimento na agricultura e na pecuária é que irá evitar o inchaço dos grandes

centros, o crescimento desordenado da população e, por consequência, o aumento

da violência. O importante é garantir qualidade de vida. Foi com essa bandeira que

muitos votaram em mim, por isso venho a esta tribuna, hoje, para reafirmar esse

compromisso.

O desenvolvimento regional tem de levar em conta a diversidade das regiões. Cada

região precisa de um estudo específico para se desenvolver. Outro ponto importante

é o acesso à terra e à moradia - o sonho de todas as pessoas. Assim, nessa
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despedida à Casa, não poderia deixar de reafirmar todos esses compromissos na

Câmara Federal. Continuarei empunhando essas bandeiras, esses sonhos. Quem

não tem o sonho de ter acesso a sua casa? Quantos trabalhadores em Minas ainda

trabalham em terra dos outros? Trabalham na colheita e têm de dividir a colheita

porque trabalham à meia ou à terça. Essa é uma grande injustiça, porque quem

trabalha a terra precisa ter direito a seu terreno para trabalhar e ter nele a sua

colheita.

Outro ponto que foi referendado pela sociedade, pelos 111.651... Quero só

aproveitar: representando, aqui estão o Robson e o Edgar, que fazem parte de nossa

assessoria. Na pessoa deles, quero agradecer a toda a nossa equipe, seja a que

trabalha no gabinete, seja a daqueles que trabalham pelo interior. O nosso abraço

também para a Jenifer, estendendo-o a todos os Vereadores, ao Vereador Ricardo,

que sempre são construtores. Quem trabalha na base tem o nosso reconhecimento e

a nossa gratidão.

Retomo falando dos nossos outros compromissos que assumimos e que tiveram

apoio: a educação e a cultura. Hoje foi com chave de ouro que encerramos a última

audiência pública, que foi da educação. Isso em razão da demanda que existe.

Primeiro, existe a demanda pela realização de concurso público. A maneira mais justa

de termos profissionais à frente das políticas públicas é por concurso público. No

encerramento da greve, foi feito o acordo de que haveria concurso até julho. No caso,

houve o encerramento do movimento de greve com esse acordo assinado.

Na audiência de hoje, discutimos a data precisa para a realização do concurso, já

que não foi feito ainda. E que se incluam no edital os cargos para professores de

ensino religioso, filosofia e sociologia. Na Câmara Federal, continuaremos com o

nosso compromisso com a educação, a educação do campo e da cidade.

Entendo que a educação do campo tem de ser tratada diferentemente. Deputada

Rosângela Reis, é inadmissível uma criança, para ter acesso à escola, ter de

levantar-se às 4 horas da manhã. Isso é ainda uma realidade nossa aqui em Minas

Gerais. É uma realidade do Brasil. Investir na educação garantirá essa acessibilidade,

além da qualidade e da diversidade. Temos de olhar essas questões. Por isso a

nossa opção nessa linha de compromisso com a educação e com a cultura.
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Quanto à cultura, ela é a nossa grande riqueza. Entendo assim também a cultura

popular, por isso a nossa opção. É lamentável, em uma noite, um agente político - e

acontece nas prefeituras - gastar R$400.000,00 ou R$500.000,00 em um “show”.

Pega-se todo o aparato da dupla, dos cantores, de sons e foguetório e gastam-se

R$500.000,00.

Às vezes, um grupo de congado, a banda da corporação musical ficam o ano inteiro

atuando, mas não recebem de incentivo sequer R$10.000,00. É uma realidade triste.

Na verdade, temos de resgatar a cultura popular. Isso se estende também à nossa

culinária, tão rica. Por isso, reafirmamos o nosso compromisso dentro da educação e

cultura, mas com esse olhar diferenciado pela cultura popular, com tantas

expressões, seja dos índios, seja dos negros. Quanta riqueza na música e na dança,

que não são ainda valorizadas. Promovem grandes “shows”, mas não se consegue

enxergar esses grupos.

Outro ponto que reafirmamos - e por isso quero deixá-lo registrado aqui também

nesta despedida - refere-se às políticas públicas para a mulher, que tem de ser vista

com justiça. Temos de fazer aqui o nosso mea-culpa porque a mulher é quem mais

trabalha e vem contribuindo com a Nação, mas ainda com salários diferenciados.

Devemos enxergar que se trata de uma questão de gênero e buscar justiça. Talvez

haja desgaste na palavra “igualdade”, mas se trata de justiça. Às vezes, quem mais

trabalha é menos valorizado. É importante que haja um eixo de políticas públicas

diferenciadas para a mulher e também para a juventude, outra área de nossa

atuação.

Não é possível avançarmos sem enxergar o jovem como protagonista do processo.

Só porque é jovem, sua opinião não vale? Às vezes, ele é ignorado na escola, na

sociedade, na política como um todo e até dentro de casa pelos próprios pais.

Deixamos esse compromisso de trabalho e dedicação, entendendo que o poder que

nos foi conferido significa serviço.

Deixo a nossa gratidão, externando mais uma vez o agradecimento aos que

trabalham nesta Casa: seguranças, câmeras, todos os funcionários. Somos alegres

pela convivência e respeito recíproco que sempre tivemos nesta Casa.

Quero ressaltar que houve esforço em meu trabalho. Perdoem-me se não consegui
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sempre o sucesso. Companheiro e colega Carlão, sempre houve o esforço de nunca

confundir a tribuna com o púlpito. Aqui sempre agi como político e Deputado. Da

mesma forma, nunca confundi o altar e o púlpito com a tribuna do Parlamento. Saber

distinguir os espaços e o tempo é importante. É com essa consciência tranquila que,

de certa forma, encerramos os trabalhos nesta Casa. Muitas vezes, recorreremos à

Assembleia de Minas como Deputado Federal, participando de audiências públicas

na luta pelas rodovias BR-381 e BR-040, pela disponibilização das redes ferroviárias

à população, pelo avanço da destinação justa das terras públicas devolutas, pelo

fortalecimento da agricultura familiar. A nossa luta não para. Lutamos para garantir

que cada Estado, que cada unidade da Federação cumpra a Constituição, no que diz

respeito ao investimento na saúde e na educação. Estamos vivendo um momento

simbólico de despedida, mas jamais de abandono, de desprezo, de não participação.

A interlocução da Câmara Federal com as Assembleias Legislativas é indispensável,

até mesmo para garantir que o que for votado na Câmara Federal tenha o respaldo

de todos os Estados.

O primeiro desafio que abraçaremos é o empenho pela reforma política e contamos

com a Assembleia Legislativa para envolver todo o Estado de Minas. Chegamos ao

limite. Não suportamos mais um processo eleitoral nos moldes em que vige hoje. É

injusto e fere a democracia. Não podemos dizer que há democracia nos moldes em

que hoje vivemos, quando prevalece o poder econômico e a ignorância do valor

partidário. Se somos eleitos, o somos por um partido político. A razão para a

existência de um partido político, que tem uma bandeira, é ter um projeto para uma

nação com todas as linhas diferenciadas para a saúde, a agricultura e a educação,

um projeto de Estado como um todo. Aí, sim, há razão para a existência de um

partido.

Essa reforma política é urgente. Espero estar aqui em 2011, como Deputado

Federal, discutindo essa urgente reforma. Não há como ser protelada. Creio que

chegamos ao limite dessa injustiça, que fere a democracia.

Agradeço a paciência da nossa Presidente Rosângela Reis. Muito obrigado pela

compreensão, pela amizade e pela convivência nesta Casa ao longo deste mandato.

Muito obrigado.



____________________________________________________________________________
2408

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

A Sra. 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 14 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 85ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Discussão e Votação de Indicações: Indicação, Feita pelo Governador do

Estado, do Nome do Sr. Cláudio Couto Terrão para o Cargo de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; votação secreta; aprovação;

declaração de voto - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado André Quintão; aprovação - Inexistência de quórum especial para votação

de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.122/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; prejudicialidade da Emenda nº 1

- Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.038/2010; votação do Substitutivo nº 2,

salvo emenda; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1; votação da Emenda

nº 1; rejeição - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 5.017/2010;

discurso do Deputado Sargento Rodrigues; encerramento da discussão; votação do

projeto; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 5.075/2010;

aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 59/2010; discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Antônio

Júlio; questões de ordem; discurso do Deputado Antônio Júlio; questão de ordem;

chamada para recomposição do número regimental; existência de quórum para a

continuação dos trabalhos; apresentação da Emenda nº 2; encerramento da

discussão; encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização

Financeira - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 66/2010;

apresentação das Emendas nºs 3 e 4; encerramento da discussão; encaminhamento
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da emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 762/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 1.610/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.311/2008; encerramento da discussão; requerimento do

Deputado Lafayette de Andrada; aprovação do requerimento; votação do Substitutivo

nº 2; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.344/2008; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 2.525/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.621/2008; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.126/2009; aprovação

na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.540/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.814/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 e

2 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.249/2010; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.027/2010; aprovação

com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.074/2010;

aprovação - 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 - Agostinho Patrus Filho - 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 - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara -
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Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

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)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, de requerimentos

e de indicações.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, da Indicação, Feita pelo Governador

do Estado, do Nome do Sr. Cláudio Couto Terrão para o Cargo de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela

aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-

se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 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. A Presidência dará início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -
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Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas

Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - José Henrique -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana

- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Walter Tosta - Wander Borges.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, meu voto é favorável, como o de 41

outros Deputados, a maioria dos quais nem conhece Cláudio Terrão.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 44 Deputados. Votou “não” 1

Deputado. Está, portanto, aprovada, em turno único, a Indicação, Feita pelo

Governador do Estado, do Nome do Sr. Cláudio Couto Terrão para o Cargo de

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Oficie-se ao

Governador do Estado.

Declaração de Voto

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado pelo sorriso dos amigos, que vão sorrir mais

ainda agora. Estamos em um momento em que aprovamos o Sr. Cláudio Couto

Terrão para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas. O Deputado me

perguntava de onde é esse moço. É de Pernambuco? É da Bahia? Não sabemos de

onde é. No entanto, deve ser gente boa, porque passou pelas comissões. Lembro

aos senhores que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi criado para ser

um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Cumprimento os Conselheiros por

perceberem salários acima de R$28.000,00, enquanto aqui se ganha um salário de

R$12.400,00. Registro que às vezes nos órgãos auxiliares ganha-se mais do que nos

órgãos onde se depende do voto popular, como os Deputados da Assembleia, que

ganham R$12.400,00, na verdade R$8.200,00 líquidos, enquanto o Conselheiro do

Tribunal de Contas ganha R$28.000,00. Obrigado, Sr. Presidente.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à
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2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado André Quintão,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Resolução

nºs 5.017 e 5.075/2010, os Projetos de Lei Complementar nºs 59 e 66/2010 e os

Projetos de Lei nºs 762 e 1.610/2007, 2.311, 2.344, 2.525 e 2.621/2008, 3.126, 3.540

e 3.814/2009, 4.249, 5.027 e 5.074/2010 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.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.122/2008, do Deputado Walter Tosta,

que altera o art. 7º da Lei nº 16.513, de 21/12/2006. A Comissão de Justiça concluiu

pela constitucionalidade 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 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à

Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição da Emenda nº 1. 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 2.122/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.038/2010, do Tribunal de Justiça, que

dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos ocupantes dos cargos

que menciona. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do
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Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário,

voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição da

Emenda nº 1. 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, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Em

votação, a Emenda nº 1. 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 5.038/2010 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de

Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 5.017/2010, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação 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. Com a palavra, para discutir, o Deputado Sargento

Rodrigues.

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

Deputados, telespectadores da TV Assembleia, antes de iniciar a discussão do

projeto de lei, cumprimento os servidores do Judiciário presentes nas galerias, que

estão acompanhando a votação, em 1º turno, do projeto de lei que trata do adicional

de periculosidade. Estamos felizes com a aprovação desse projeto em 1º turno.

Certamente, com a sua aprovação em 2º turno, que ocorrerá amanhã ou quinta-feira,

daremos início à luta em defesa do pagamento do adicional de periculosidade para os

servidores da segurança pública de Minas Gerais, que, até hoje, não o recebem.

O que nos trouxe a esta tribuna, Sr. Presidente, foi a discussão do Projeto de

Resolução nº 5.017/2010, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de terras devolutas que especifica. O

art. 1º desse projeto diz o seguinte: “Fica aprovada, de conformidade com o disposto

no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de terras devolutas

especificadas no anexo desta resolução, observada a enumeração dos respectivos

beneficiários”.
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A aprovação desse projeto facilita muito o trabalho do Estado, principalmente, da

Secretaria de Reforma Agrária, cujo Secretário pertence aos quadros do PDT, porque

teremos condições de tratar dessa matéria com mais tranquilidade, no âmbito da

Secretaria. Esse projeto está fundamentado com o seguinte teor: “O Projeto de

Resolução nº 5.017/2010 tem como finalidade aprovar a alienação de três lotes de

terras devolutas, sendo um situado na Fazenda Córrego da Lapa, no Município de

Araçuaí, e dois na Fazenda Atoleiro, no Município de Rio Pardo de Minas, todos com

áreas entre 100ha e 250ha. Nos termos do art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do

Estado, compete à Assembleia 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, com áreas limitadas a

500m2 e 2.000m2, respectivamente; de alienação ou concessão de terra pública

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”.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, de forma sensata, buscou a

aprovação dessa matéria, agilizando e permitindo essa alienação por parte da

Secretaria de Reforma Agrária do nosso Estado. O nosso entendimento é que essa

matéria precisa ser aprovada. Pedimos para discuti-la, a fim de entendê-la melhor e

esclarecer que a sua aprovação atingirá cidades com populações carentes, que

necessitam da legalização dessas terras. Araçuaí e Rio Pardo de Minas, cidades que

compõem o Vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas, precisam muito do amparo do

Estado, especialmente dessa visão da Secretaria de Reforma Agrária. Quero encerrar

as minhas palavras reafirmando que vou votar favoravelmente o Projeto de

Resolução nº 5.017/2010. Muito obrigado.

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 1º turno, o Projeto

de Resolução nº 5.017/2010. À Comissão de Política Agropecuária.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 5.075/2010, da Mesa da

Assembleia, que altera a Resolução nº 5.176, de 6/11/97, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. 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. 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

Resolução nº 5.075/2010 com Emendas nºs 1 e 2. À Mesa da Assembleia.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 59/2010, do

Procurador-Geral de Justiça, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 66, de

22/1/2003, que criou o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -

FEPDC - e o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1. A Comissão de Administração Pública opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a

Emenda 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, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração

Pública. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto de Lei

Complementar nº 59, que altera a Lei Complementar nº 66, de 22/1/2003, que criou o

Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e o Conselho Gestor do Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, foi encaminhado pelo Procurador-

Geral de Justiça. Neste momento, precisamos ficar bastante atentos. O final de ano

costuma nos reservar muitas surpresas em relação à votação de alguns projetos.

Tenho pedido à assessoria que fique atenta, já que saem dos armários alguns

esqueletos. Aproveitam alguns projetos, chamados hospedeiros, que normalmente

não teriam tramitação tranquila durante um tempo maior. Com relação a esse projeto
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de lei complementar, entendemos que ele precisa ser aprovado por esta Casa. Aliás,

o Procurador-Geral de Justiça do nosso Estado, Dr. Alceu Marques Torres, foi

reempossado para um mandato de mais dois anos à frente do Ministério Público. Mas

é bom que os parlamentares compreendam que não temos sido acolhidos pelo

Ministério Público, especialmente em relação às audiências púbicas para as quais

convidamos integrantes desse órgão. Normalmente espera-se por parte do Ministério

Público uma presença maior, sobretudo nas solicitações de apurações de desvio de

conduta feitas pela Assembleia de Minas. Por outro lado, o Procurador-Geral de

Justiça nos envia esse projeto de lei que altera dispositivos da Lei Complementar nº

66, que criou o Fundo Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor, matéria

extremamente relevante. Eu diria que o nosso consumidor não precisa ser

especialista no assunto para entender que é a parte mais fraca da relação. O projeto

de lei que altera a Lei Complementar nº 66 procura organizar melhor esse fundo.

Aquele cidadão que consegue entender um pouco melhor como funciona a questão

tributária não só no Estado, mas também no Município e no País percebe facilmente

que o consumidor final é sempre a parte prejudicada. Portanto, o Ministério Público

deve estar atento a esse projeto relativo ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor. Cada vez mais, o órgão deve criar mecanismos de atuação e ser mais

incisivo na fiscalização dessas questões do nosso Estado. Insisto em que a parte

mais fraca nessa relação é sempre o consumidor. Pasmem: quanto ao imposto final,

ICMS, IPI ou qualquer outro, a parte mais fraca é sempre o consumidor.

É necessário que as autoridades do nosso Estado estejam atentas a iniciativas

como essa. Temos à frente da Comissão de Defesa do Consumidor o Deputado Délio

Malheiros, especialista no assunto e que vem fazendo um belo trabalho com os

demais parlamentares que integram essa Comissão. Eles devem ficar atentos,

porque a matéria é de extrema relevância para todos. Na prática do dia a dia,

consumidores somos todos nós. Sendo assim, a matéria demanda muita atenção dos

órgãos fiscalizadores, seja o Procon Assembleia, seja o Procon municipal, seja o

Procon do Ministério Público. Quando se analisa a cadeia produtiva, desde o seu

início até a chegada do produto à mesa ou às mãos do consumidor, temos de nos

certificar da existência de uma série de tributos pagos. Infelizmente, no Brasil ainda
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não conseguimos visualizar a aplicação de tais tributos de forma correta e

transparente, para que o consumidor final tenha certeza de que aquele imposto que

está pagando está sendo muito bem esclarecido, ou na embalagem do produto, ou na

nota fiscal. Temos um projeto de lei que foi anexado ao projeto de iniciativa do

Deputado Weliton Prado. Nele estávamos propondo que todos os produtos originários

do Estado de Minas Gerais tivessem a sua alíquota de impostos, especialmente o

ICMS, bem visível, para que o consumidor possa saber quanto está pagando, até

para saber qual é o impacto quantitativo do valor do imposto em relação ao produto.

No Brasil não temos a cultura de educar as pessoas para esse tipo de fiscalização.

Mas o Poder Legislativo, com o Ministério Público, tem o dever funcional de ajudar,

de auxiliar, seja por meio de projetos de lei de interesse do consumidor, seja por meio

da fiscalização efetiva, seja através de denúncias do Ministério Público, para que o

consumidor final não seja prejudicado.

De acordo com o seu art. 7º, compete ao Conselho Gestor, além das incumbências

definidas pelo art. 5º, aprovar o plano de aplicação dos recursos e acompanhar a

execução; elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa; elaborar a

proposta orçamentária; definir aplicação da disponibilidade financeira transitória de

caixa; zelar pela aplicação dos recursos; aprovar, com a Procuradoria-Geral de

Justiça, o orçamento operacional e o custeio das atividades do Procon; aprovar e

firmar convênios e contratos por meio da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas

Gerais, objetivando atender ao disposto no inciso VI deste artigo; aprovar os projetos

referidos no parágrafo único do artigo 4º desta lei; promover, por meio de órgãos da

administração pública e de entidades civis interessadas, eventos educativos e

científicos; fazer editar diretamente ou em colaboração com órgãos oficiais material

informativo sobre a matéria mencionada no art. 2º; e, por último, auxiliar o Procon de

Minas Gerais no planejamento, elaboração e coordenação da política estadual de

proteção e defesa do consumidor. Portanto, é um projeto importante. Nós, que

estávamos falando dessa política de planejamento e coordenação de proteção e

defesa do consumidor, entendemos que a matéria é por demais relevante.

O projeto que apresentamos e que tramita nesta Casa vem ao encontro desse

próprio projeto, o que facilitará o planejamento e a coordenação, mas, efetivamente, a
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fiscalização. O consumidor final precisa estar atento para saber qual é a política

tributária que o seu Estado está adotando, qual é a alíquota que está sendo

empregada, por exemplo, na cesta básica, que é um conjunto de alimentos que vão

causar impacto na vida de cada consumidor, especialmente as classes D e E, que

necessitam de uma política tributária menos voraz. É preciso essa compreensão do

governo. Estamos fazendo um estudo dessa matéria para uma discussão mais

aprofundada no próximo mandato, porque, pelo nosso entendimento, o consumidor

final não pode ser prejudicado. Ontem mesmo assistimos a um programa de televisão

em que a matéria trazida ao ar tratava dessa questão dos alimentos. A forma como

os governos estaduais e federal vêm tributando esses produtos causa impacto,

principalmente na mesa do consumidor, que adota determinado comportamento

alimentar à medida que enxerga os preços no balcão. A partir do momento em que se

eleva o preço de determinados produtos, o consumidor é forçado a buscar outra

alimentação. E muitas vezes, conforme matéria a que assistimos ontem por volta das

20 horas, isso provoca impacto na saúde, pois as pessoas acabam consumindo

produtos industrializados. A nossa bancada que é médica - o Deputado Doutor

Ronaldo, médico, certamente está nos acompanhando neste momento -, e vários

outros Deputados sabem que produtos industrializados, sobretudo os enlatados,

contêm produtos químicos que não fazem bem à saúde. Por outro lado, frutas,

legumes e verduras deveriam ter carga tributária menor, o que provocaria menor

impacto tanto no bolso das pessoas de baixo poder aquisitivo como na saúde de cada

mineiro, de cada brasileiro. Esse assunto é de extrema relevância, e o nosso

entendimento é que o Procon do Ministério Público, por meio desse fundo, e o Procon

da Assembleia, órgãos fiscalizadores, devem estar atentos para que a questão seja

tratada com o devido zelo e carinho. A matéria a que tivemos oportunidade de assistir

ontem é uma demonstração cabal de como o governo tributa determinados alimentos.

É necessário que o governo compreenda que determinados produtos, especialmente

aqueles a que as pessoas de menor poder aquisitivo precisam ter acesso, deveriam

ter alíquota zero. Os governos estaduais, municipais e da União precisam ter essa

compreensão. Não é possível que a pessoa mais humilde, que precisa de arroz,

feijão, óleo, macarrão, fubá, farinha de mandioca, tenha de pagar mais pela tributação
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pesada. No próximo ano, por requerimento à Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitarei realização de debate para aperfeiçoamento da legislação. Podemos alterar

a legislação que trata da defesa do consumidor. Segundo a Constituição da

República, o Deputado Estadual vai legislar concorrentemente com a União. Tanto os

congressistas - Deputados Federais e Senadores - como os Deputados Estaduais

têm competência para legislar sobre matéria de defesa do consumidor.

Essa matéria é de fundamental importância, Deputado Carlos Pimenta, médico e do

meu partido, o PDT. Estávamos falando da matéria a que assistimos ontem.

Determinadas frutas, legumes e verduras receberão maior carga tributária, o que

certamente causará impacto na saúde dos brasileiros, especialmente na dos

mineiros. O governo deveria reduzir a carga tributária desses alimentos, de forma a

zerá-la. Dessa forma, teria ganhos, pois investiria menos na saúde, nas doenças

crônicas, como a obesidade, que podem ser geradas por uma alimentação não

adequada. A alimentação adequada se baseia no consumo de frutas, legumes e

verduras, mas, tendo em vista a carga tributária maior sobre esses produtos, o

consumidor é obrigado a optar pelos produtos enlatados, com composição química,

que prejudicam a saúde. Para não usar uma palavra mais contundente, essa é uma

forma equivocada de o governo, na ânsia, na voracidade de arrecadar - o Fisco é

voraz -, tributar os produtos essenciais, pois faz com que os consumidores optem por

produtos mais baratos, que não fazem bem à saúde. Portanto, entendo ser

necessária a aprovação desse projeto que trata do fundo gestor e das políticas que

nortearão a defesa do consumidor no Estado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Quero cumprimentá-lo pelo

pronunciamento e dizer que, muitas vezes, quando se trata de projeto de qualquer

benefício para o consumidor, enfrentamos as maiores dificuldades, como a tributação

de alimentos. Penso, Deputado Sargento Rodrigues, que a cesta básica,

principalmente aquela essencial para a sobrevivência da família, aquilo que

adquirimos no dia a dia para a nossa mesa, não deve ter nenhuma tributação. A

pessoa precisa comer, não tem jeito. Há as frutas sazonais, como V. Exa. disse.

Muitas vezes, chegamos ao supermercado e vemos frutas importadas e de outras

regiões, sendo que nas sazonais, como manga, jabuticaba, laranja e banana, está
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embutido um terrível imposto. Então, V. Exa. tem toda razão.

Há pouco, conversava com o Deputado Antônio Júlio sobre um projeto de lei que

está na minha mão, fruto de uma viagem que fiz no Estado passando por uma

rodovia estadual, a MG-050, que corta todo o Centro-Oeste mineiro e vai até o Estado

de São Paulo, passando pela Divinópolis do companheiro Deputado Doutor Rinaldo

Valério. Quando percorri a rodovia, Deputado Carlin, nunca senti tanta raiva na minha

vida. Ela possui seis pedágios caríssimos - hoje são quase R$5,00, sendo, na época,

quatro reais e pouco -, e, num certo momento, ficamos por duas horas atrás de um

caminhão, em uma fila interminável. Eram quase 5km de carros pequenos e um

caminhão, porque não havia sequer acostamento ou uma segunda pista. Também

não havia telefones para comunicação das pessoas. Se ocorresse um acidente,

poderíamos morrer ali, pois não existia nenhum telefone para nos comunicarmos.

Não há ali o profissional da saúde de plantão nos postos de pedágio, ambulâncias,

médicos e enfermeiros, nada.

Então, fiz esse projeto em decorrência dessa terrível experiência por que passei.

Aliás, muitos companheiros quase diariamente passam por essa estrada. Esse

projeto, Deputado Sargento Rodrigues, prevê apenas que, para se conceder às PPPs

a concessão de cobrar pedágios nas estradas, estas devem ter, no mínimo,

acostamento; e a sinalização horizontal e vertical, ou seja, o mato não deve tomar

conta da estrada e nos impedir de ver as placas - e isso pode estar melhor agora

naquela estrada. O pavimento estava com uma péssima qualidade, todo remendado.

Não havia buracos, mas a estrada estava toda remendada. Não havia pista dupla

nem a terceira pista nos aclives. Também não havia o serviço de socorro mecânico, o

reboque, a ambulância para atendimento médico nem telefones para emergência. Só

conseguíamos telefone quando chegávamos ao posto de pedágio. Não se pode

pensar em fazer a concessão de um bem público a uma PPP se não houver, pelo

menos, esses pontos que mencionei. Como vamos pagar pedágio se não temos isso?

Será que a firma, pelo fato de apenas ter feito o tapa-buraco precário na época, tinha

o direito de cobrar cinco pedágios no valor de R$3,50 cada um? Essa era a realidade

que gerou esse projeto, que está engavetado, está lá embaixo. Queremos, pelo

menos, colocá-lo em discussão.
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Agora mesmo, a BR-135, que liga Belo Horizonte a Montes Claros, está sendo

terminada. Essa obra foi fruto de um trabalho muito grande desta Casa, em que se

destacaram a bancada do Norte, o Deputado Doutor Viana e outros. Foram inúmeras

idas a Brasília, participações em audiências públicas com Ministros e o Diretor-Geral

do DNIT. Porém, já estão falando na cobrança do pedágio. É assim: quando

conseguimos algo e começamos a soltar foguetes, aí vem a cacetada, a paulada. Já

estão falando em pedágio na BR-135. Até não sou contra a cobrança de pedágio.

Quando vamos pela BR-381 em direção ao sul de Minas e a São Paulo, pagamos um

pedágio razoável, R$1,10, com gosto, pois passamos por uma rodovia duplicada,

com assistência. Estão fazendo seu recapeamento, sua reconstrução, embora de

Belo Horizonte a João Monlevade seja uma lástima, um desastre.

Deputado Sargento Rodrigues, estou citando esses exemplos para mostrar o quão

difícil é conseguir avanços e vitórias quando se fala em benefícios para os pequenos,

os miúdos, os simples, os humildes, os assalariados. Volta e meia vemos projetos

que beneficiam as grandes fortunas, mas, quando o objetivo são os pequenos, temos

uma grande dificuldade. O senhor está de parabéns. Temos que começar a

questionar isso. O Governador Anastasia tem um compromisso muito grande com as

pessoas simples do Estado, haja vista que a maioria de seus votos foram

conquistados nas regiões mais carentes - sua votação no Vale do Jequitinhonha foi

um banho, um “couro”, uma sova, e o mesmo aconteceu no Norte de Minas e no

Mucuri.

Temos de começar a questionar, e esta Casa, Deputado Doutor Viana, tem de

facilitar a tramitação de projetos com cunho popular. A dificuldade é grande. Tenho

projetos que eram de 2004 e foram desarquivados para 2007. Estou tentando colocá-

los em votação, no apagar das luzes desta legislatura, pelo menos em homenagem

ao esforço que fizemos e às audiências que tivemos. Todos eles beneficiam pessoas

mais humildes e carentes. Serei sincero: a luta é muito grande. Perguntamos pelo

projeto e pedimos que seja colocado em pauta, mas nos dizem que é preciso ver não

sei o quê. E quem dá a palavra final é um técnico, um tecnocrata que não tem

sensibilidade política, não conhece os problemas, não sabe da nossa dificuldade,

nunca pisou nesta Casa e vem às comissões apenas para criar problemas e colocar
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dificuldades em cima do nosso trabalho. Infelizmente, eles chegam aqui e mandam.

Entram com a cabeça erguida, e o que prevalece são suas palavras. Precisamos

modificar a situação. Estou triste. Muitas vezes, lutamos com um projeto, discutimo-lo

na comissão, e depois vêm os emaranhados e os subterfúgios que nos impedem de

fazer uma discussão mais razoável.

É nossa obrigação mudar isso. No ano que vem, temos de começar a discutir.

Espero que o Presidente que assumir faça valer a força do Parlamento. Há poucos

anos, tínhamos o Colégio de Líderes, que se reunia praticamente toda semana para

discutirmos os temas importantes. Hoje, estamos vendo que as coisas acontecem ao

bel-prazer de forças que nada têm a ver com este Parlamento. Ou o assumimos ou

não.

Então, queria dizer a V. Exa. que, a partir de amanhã, estaremos atentos a alguns

projetos que listamos aqui. Se o Parlamento não considerar o projeto bom e não

quiser votá-lo, pode derrubá-lo, pois, assim, quem o estiver derrubando será o

Deputado e não alguns tecnocratazinhos que chegam e querem mandar aqui - e

mandam mesmo, a última palavra é sempre deles. A partir de amanhã, estamos

esperando a deferência de, pelo menos, conseguir colocar nossos projetos em pauta.

Se isso não acontecer, teremos de tomar uma providência séria.

O Deputado Sargento Rodrigues - Quero cumprimentar V. Exa., Deputado Carlos

Pimenta, como Líder da minha bancada. Confesso que, há muito tempo, não percebia

nas palavras de V. Exa. o sentimento verdadeiro que o parlamentar deve ter em

relação àqueles que representa. V. Exa. falou com autoridade e legitimidade. Ao

percorrer a MG-050, sentiu na pele aquilo que os cidadãos sentem todos os dias,

quando passam lá. Essa concessão da MG-050 é uma vergonha e temos que dizer

isso publicamente. É uma vergonha a forma como foi feita aquela concessão pública.

O contribuinte sempre paga por tudo que vemos. Como V. Exa. disse, não temos que

ter alíquota nenhuma. A partir de amanhã, ao se inscrever para fazer a discussão de

algum projeto, V. Exa., como Líder da minha bancada, já pode incluir-me. Tenho

certeza de que os demais colegas do PDT também caminharão nesse sentido. Está

na hora de termos um pouco mais de autonomia. É o que sonho neste Parlamento.

Aliás, encerrando meu 12º ano de mandato, posso dizer que a maior decepção que
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tenho no exercício do meu mandato é não poder exercê-lo de forma independente.

Estou sempre lutando, sempre cumprindo meu papel de forma fiel, porque estou

neste Plenário todos os dias. Devo estar aqui entre os três Deputados mais presentes

desta Assembleia, mas me incomodam muito as interferências que vêm ora do

Judiciário, ora do Ministério Público, ora do Executivo, relativamente às questões que

tentamos aprovar nesta Casa. É simplesmente algo decepcionante.

Quero cumprimentar V. Exa., cujo pronunciamento veio em momento oportuno. V.

Exa. tem um projeto que defende os interesses do consumidor, do contribuinte final,

do cidadão, que, antes de pegar seu veículo para passar por aquela rodovia, paga o

IPI, o IPVA, o ICMS, a taxa de licenciamento - e havia aqui um projeto absurdo

querendo tributar o consumidor final mais uma vez -, taxa de emplacamento,

contribuição de intervenção do domínio econômico no combustível. Ou seja, paga

tudo e ainda teria de pagar uma taxa para percorrer 350km da MG-050. É um

absurdo. É esse sentimento que vi hoje em V. Exa. ao ocupar a tribuna que me move

no mandato; não há outro. É o sentimento daqueles que apostaram em nós, que

esperam que cheguemos aqui e apresentemos propostas coerentes; que defendamos

um mandato que nem é nosso, mas dos que confiaram em nós. Hoje, vi em V. Exa.,

Líder da minha bancada, o sentimento de indignação pelo desrespeito à MG-050.

O art. 2º deste projeto tem por objetivo financiar as ações para o cumprimento dos

objetivos da política estadual de relações de consumo. O consumidor final só leva a

pior. É ele que sempre paga os tributos finais. O cidadão que é produtor de qualquer

bem vai taxar seu produto, vai repassar seu imposto, e o consumidor final acaba

sofrendo essas consequências.

Parabéns a V. Exa. por ter mencionado essa questão da MG-050. Precisamos ter

mais iniciativa e mais independência, o que depende, única e exclusivamente, de nós

mesmos. Não depende do Governador, não depende do Presidente do Tribunal de

Justiça, não depende do Procurador-Geral, mas do comportamento de cada

Deputado desta Casa.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Sargento Rodrigues,

cumprimento V. Exa. pelo importante pronunciamento a respeito do Projeto de Lei

Complementar n° 59/2010. V. Exa. traz aspectos impo rtantes sobre a luta do
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consumidor mineiro na defesa de seus direitos fundamentais.

Ressalto um dos pontos fundamentais desse projeto: o fortalecimento do Conselho

Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que possibilita que

componentes dos Procons Municipais possam participar das reuniões, e isso é de

fundamental importância. Percebemos que esse conselho é um mecanismo

importante para a participação da sociedade civil e para as políticas públicas de

defesa do consumidor em Minas Gerais. Deputado Sargento Rodrigues, isso é

fundamental para se evitarem abusos, como V. Exa. mesmo citou, entre eles taxas

abusivas de pedágio e grandes empresas que não respeitam o consumidor mineiro.

Atualmente, muito se debate sobre a famigerada tarifa de assinatura básica do

telefone. Aquela conta mínima que as empresas de telefonia celular e de telefonia fixa

em Minas Gerais insistem em cobrar é um mecanismo inconstitucional, ilegal, viola o

Código de Defesa do Consumidor, que determina que, na prestação de serviços,

paga-se pelo que se gasta. Essas empresas de telefonia, ao insistirem na imposição

de uma taxa mínima de assinatura ou de consumo mínimo, estão desrespeitando o

Código de Defesa do Consumidor. A Procuradoria de Defesa do Consumidor, o

Procon, o Ministério Público têm cumprido um papel importante, como também tem

feito o Dr. Baêta, Promotor de Defesa do Consumidor.

Esse projeto visa o fortalecimento do Conselho, e é de fundamental importância que

se fortaleçam mecanismos como ele, a fim de que abusos não voltem mais a

acontecer, seja em taxas, seja em pedágios. Agora, estão querendo cobrar

duplamente a taxa de inspeção veicular, apesar de já existir a taxa de licenciamento,

criada há muito tempo. A cada ano que passa, o custo dessa taxa aumenta,

entretanto não vemos a aplicação desse dinheiro. Mesmo assim, querem criar outra

taxa de combustível, ou seja, vivem querendo impor taxas para o consumidor final,

mas nem sempre há correspondência na prestação dos serviços. Enfim, o Projeto de

Lei Complementar nº 59/2010 é importante para fortalecer o Conselho e o Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor em Minas Gerais. V. Exa. está de

parabéns pela importante reflexão.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, agradeço o aparte do Deputado

Carlin Moura e encerro a discussão desse projeto. Obviamente, votarei favorável à



____________________________________________________________________________
2425

matéria. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, concedo aparte

ao Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, como V.

Exa. dispõe de 1 hora para a sua manifestação e pedi pela ordem, peço aparte para

me justificar, pois, ontem, cometi uma falta de delicadeza, já que, depois de aprovado

o Projeto Ficha Limpa, agradeci a todos os companheiros que o apoiaram, mas me

esqueci de um companheiro de imprensa, um jornalista que, desde a primeira hora,

acompanhou esse projeto e a sua votação, fez visitas e deu toda cobertura, apesar

de estarmos em plena campanha eleitoral. Como lançamos esse projeto em junho, as

emissoras de televisão ficaram com receio de divulgá-lo. A única emissora que

acompanhou, divulgou e deu toda cobertura a esse projeto desde o início foi a TV

Band Minas. O jornalista Luiz Carlos Bernardes, o Peninha, abriu o jornalismo dessa

emissora para mostrar a importância da aprovação de um projeto da natureza do

Ficha Limpa. Deputado Antônio Júlio, como não tive a oportunidade de fazer essa

declaração de voto ontem, hoje agradeço a esse jornalista, ex-Presidente do meu

Sindicato dos Jornalistas, Luiz Carlos Bernardes, por todo o apoio, cobertura e

abertura de espaço, pois a sua emissora de televisão foi a única que fez isso desde o

início. Depois da onça morta, ou seja, depois de o projeto ser aprovado, é lógico que

a Rede Globo, o SBT e a Rede Record passaram a divulgá-lo, mas a primeira

emissora que acreditou no trabalho desta Casa e na aprovação do projeto foi a Band

Minas. O jornalista Luiz Carlos Bernardes me acompanhou a uma visita que fiz à

OAB, para pedirmos apoio ao Presidente daquele órgão para o projeto Ficha Limpa

relativo a Secretários e a ocupantes de cargos do primeiro ao último escalão.

Agradeço também a uma emissora de rádio. Desde o primeiro momento em que lhe

enviei o projeto, o companheiro Márcio Doti abriu também espaço para discussão. A

Rádio Itatiaia foi a única emissora de rádio que não mediu esforços para a divulgação

e apoio ao projeto.

Faço uma crítica à TV Minas, a televisão dos mineiros, que em hora nenhuma deu

maior destaque ao projeto Ficha Limpa. Acredito que tenha ficado com medo de
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divulgar os nomes dos Deputados desta Casa, do relator e do autor do projeto. A TV

Minas, há muito tempo, nesse mandato que se encerra agora, boicota a divulgação

dos nomes dos Deputados. A Rede Globo, com seu jornalismo sério, divulga o nome

dos Deputados autores de projetos desta Casa. O SBT, sob o comando do Denis, a

Rede Record e a TV Minas se recusaram a fazer isso. Acho que o Diretor dessa

fundação deve dizer: “Oh, não divulguem os nomes dos Deputados, somente o da

Assembleia Legislativa”. Espero que, no próximo governo, a TV Minas divulgue mais

os nossos projetos. Se tivéssemos feito algo errado, teria divulgado tudo, mas,

quando fazemos algo bom para a população, esconde o autor. Isso tem de parar. As

emissoras de televisão têm de ser mais imparciais, pois realizamos um trabalho que

tem de ser mostrado.

Não tenho dificuldade com nenhum órgão de imprensa, agradeço a todos, mas

temos com a TV Minas. Parece que ela fica com medo de divulgar nomes de

companheiros, o que não acontece com as outras emissoras. E lembro a Globo, o

SBT, a Record, a Band, a TV Horizonte e a Net, em que todas as programações

estão abertas para os Deputados, mas existe essa restrição na tevê dos mineiros, a

TV Minas. Registro a falta de atenção da TV Minas com os Deputados. Agradeço a

todas as emissoras que divulgaram o Projeto Ficha Limpa, a todos os jornais e,

principalmente, ao jornalista Luiz Carlos Bernardes, o Peninha, da Band, que apoiou

esta Casa e este Deputado desde a primeira hora. Agradeço à TV Bandeirantes a

vitória, neste Plenário, dessa emenda constitucional, que mudará a cara da

composição do Executivo mineiro, pois, com certeza, recebemos a sua ajuda.

Agradeço ao João Sales, à Cibele, a todos da Band e a todos aqueles que

acreditaram nesse projeto e nessa emenda constitucional desde a primeira hora.

Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Agradeço ao Deputado Alencar da Silveira Jr., que

ontem conseguiu aprovar, em 1º turno, um projeto importante para a moralidade do

serviço público. Nós, Deputados, para disputar a eleição, temos que ter ficha limpa,

mas vemos muitas pessoas ocupando cargos de governo, de Prefeituras, sem

nenhuma possibilidade para isso, já que sempre tiveram problemas por ficha suja. Se

fossem ficha limpa, não precisaríamos discutir.
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Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Neste momento, quero discutir o Projeto de Lei

Complementar nº 59/2010, mas não temos quórum para isso. Portanto, peço à

Presidência que encerre a reunião, de plano, e que meu tempo seja contado para a

próxima reunião. Gostaria de falar com um quórum mínimo de Deputados. Solicito o

encerramento, de plano, da reunião por falta de quórum.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência vai determinar que seja feita a chamada para recomposição de quórum.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, sem querer criar dificuldades, quero

dizer que o tempo é meu e estou solicitando o encerramento, de plano, da reunião.

Não sou obrigado a esperar a recomposição de quórum. O quórum é momentâneo,

não é posterior. Posso até abrir mão do quórum, mas o pedido de encerramento por

falta de quórum é oportuno, então não podemos esperar que a recomposição seja

feita para que eu continue falando. Entendo o momento, em que há uma apreensão

de vários Deputados sobre o encerramento da reunião, mas há certas matérias que

precisam de um mínimo de quórum para serem discutidas. Abro mão do quórum

qualificado, mas não concordo com isso. O quórum é do momento, não é quórum

futuro. Não há lógica nisso. Se queremos fazer uma discussão, temos que esperar

que o quórum se constitua? Temos que discutir isso na próxima Mesa Diretora desta

Casa. Ontem, a Comissão de Fiscalização Financeira suspendeu a reunião com

quórum, sem hora para voltar ao trabalho. Esses atropelos de última hora, de final de

ano são comuns, mas estão muito confusos. Já fui Presidente desta Casa e sei das

dificuldades, mas o quórum é momentâneo de quem está falando.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para continuar a discutir, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Tentamos discutir os fundos na Comissão de

Fiscalização Financeira e na Comissão de Defesa do Consumidor. Quando há

votação de fundos na Comissão, gosto de dizer que ficamos arrepiados: é fundo sem

fundo. Aqui, nunca vi um fundo criado que seja ativo, que tenha atingido seus

objetivos. Tanto que, todo dia, muda o órgão gestor, muda para isso, muda para

aquilo. As coisas não funcionam porque não há um controle específico por parte do
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governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda sobre a questão da liberação

desses recursos para o fundo. Há um artigo, Deputado Carlos Pimenta, que diz que

dinheiro que vai para fundo pode ser para manutenção ou para custeio. Mas dinheiro

de fundo não é para custeio. Devemos ter coragem para enfrentar essa situação e

discutir com o Ministério Público, a fim de elaborarmos uma legislação clara e

definitiva para aplicação e recebimento de recursos para fundos. Caso contrário, os

recursos irão para o Ministério Público, para engordar o fundo, a indústria da multa.

Multa-se o contribuinte para engordar o fundo, para que esse tenha recursos para a

manutenção e custeio da máquina administrativa. O Deputado Domingos Sávio, na

reunião da Comissão de Fiscalização, foi feliz no seu posicionamento contrário a essa

participação excessiva no fundo de quem tem o direito e a obrigação de fiscalizar. Ele

tem toda a razão. Por que o Ministério Público, que tem o poder de fiscalizar, de

multar, será o gestor do fundo? É uma coisa esquisita. Ele nos dizia que houve um

caso, no Copam, onde o grupo que aprovava determinado projeto votou contra, e o

Promotor achou ruim porque era a favor do projeto e ameaçou multar aquela empresa

quando ela viesse a funcionar com ordem do Copam. Quem vai decidir não pode

participar.

Desafio os Deputados a informar um fundo que criamos que funciona. E esse que

ora modificamos, Deputado Jayro Lessa, é porque querem pegar o dinheiro do fundo

para pagar despesa de custeio. Isso é sério. Queremos fazer uma discussão com o

Ministério Público. Cobrei do Deputado Lafayette de Andrada ontem uma audiência

pública para que todos tivessem o direito de discutir o assunto, a fim de sabermos

para onde está indo o dinheiro do fundo, qual é a forma de arrecadação e como é a

sua distribuição. Mas quando vemos, camufladamente, que é para pagar despesa de

custeio, constatamos a grande ilegalidade cometida pelo Ministério Público. O

Deputado Lafayette de Andrada não queria fazer essa discussão num primeiro

momento; preferia que fizéssemos uma discussão interna, fechada, a que até não me

oponho. Mas acho que essa tinha de ser uma audiência realmente pública para que

todos os Deputados, todos os envolvidos dela tomassem conhecimento. Precisamos

de uma legislação plausível, e realmente aplicável.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo o Deputado Antônio Júlio por
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essa discussão que considero de fundamental importância. Aproveito o tema, já que

se fala sobre a criação do fundo do Projeto de Lei Complementar nº 59, proposto pela

Procuradoria de Justiça do Estado, para relembrar a questão de outro fundo, o

Fhidro, com mais de R$500.000.000,00, valor do ano passado. Ele foi criado para ser

usado em recuperação de nascentes, em recomposição de matas ciliares, porém

ninguém sabe para onde vai o dinheiro desse Fhidro, apenas sabemos que existe a

indústria da multa perseguindo produtores da região. Nos últimos 30 dias, eles

fizeram uma devassa na região de Januária apreendendo tratores agrícolas de

pequenos produtores e de associações comunitárias. O IEF, a cada dia que passa,

fica com mais poder para multar. Os funcionários dele chegam à propriedade para

multar: se o proprietário roça um pasto, eles multam alegando que aquela terra é

mata regenerativa. E tudo o que eles falam vira lei. E o pior de tudo: estão sempre

amparados pelo Ministério Público nessa questão. Na minha região, produtor rural

virou bandido. Os produtores rurais e trabalhadores rurais estão sendo tratados como

bandidos, todos têm processo. Por esses dias, eles multaram lá um produtor rural que

tinha uma cerca em sua propriedade. E eles entenderam que aquela cerca tinha sido

feita com aroeira, mas ela já tinha 20 anos. O Promotor determinou que o proprietário

arrancasse a cerca de 20 anos, Deputado Antônio Júlio, em Januária. Mas o Juiz teve

bom-senso e corrigiu o Promotor na audiência. É muito absurdo o que essa turma

está cometendo contra os produtores, espalhando pânico na região. No ano passado,

uma Promotora de Manga chegou ao Vale do Itacarambi, no Município mais pobre de

Minas Gerais, que é São José das Missões, onde só tem agricultor familiar e índio, e

queria cercar o rio da noite para o dia: 30m de um lado e 30m do outro, obrigando as

pessoas a molhar suas terras com irrigação. Lá ninguém tem irrigação. É um absurdo

colocar essas pessoas sem preparo para ocupar esses cargos. Um Promotor chega

lá com 25 anos de idade e acha que é “o dono do pedaço”, quer mandar na cidade,

quer espalhar pânico. E isso não podemos aceitar.

Temos de discutir para onde estão indo os recursos desses fundos. E o Fhidro é

importante demais. Esperamos que o José Carlos Carvalho não seja mantido no

governo, porque é um xiita rei, chefe desse fundo cujos recursos ninguém sabe para

onde estão indo. No ano passado, o governo tirou R$50.000.000,00 e fez obras,
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como praças, calçamentos de rua, pontes. E não está indo um centavo sequer para a

recuperação do São Francisco, para a recuperação das nascentes. Por falar nisso,

recebi uma denúncia ontem de que há uma mortandade muito grande de peixes na

região de Três Marias, mais uma vez fruto dos dejetos da Votorantim. Pergunto ao

José Carlos Carvalho: onde estão os xiitas do meio ambiente que não têm coragem

de multar a Votorantim? A Votorantim é protegida pela Globo, é protegida pelo

governo, é protegida por muita gente. Mas, se um produtor rural roçar seu pasto,

chegará lá um funcionário do IEF com brinquinho na orelha, com uma mochilazinha,

num jipão ou num helicóptero, para multar, multar e multar. Precisamos ter coragem

de falar isso e mandar um recado ao Governador. Ontem estive em uma reunião no

Banco do Nordeste, em que estava presente a maioria das entidades de classe da

região. Pediram-me para falar. Então, aproveito esse aparte para falar que o Norte de

Minas espera do Governador um Secretariado de Meio Ambiente que olhe para

aquela região, que não trate os produtores como bandidos e que tome providências

em relação a essa turma que anda de jipão, torrando gasolina, dinheiro do Estado,

pondo banca de mocinho enquanto os produtores são tachados de bandidos na

região. Muito obrigado, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Muito obrigado, Deputado Paulo Guedes. Esse seu

pronunciamento dos fundos nos relembra alguns fatos acontecidos em relação ao

IEF. Gosto de dizer que a Assembleia deveria fazer uma CPI sobre o IEF, que não

aguenta 15 minutos de questionamentos. Quando realizamos a CPI da Mina de

Capão Xavier, denunciamos todo o licenciamento aprovado naquele projeto, e agora

a Justiça mandou cancelar todos. Infelizmente, deu com uma mão e tirou com a

outra, pois cancelou o licenciamento, mas não proibiu a mineradora de continuar

explorando, contrariando todos os procedimentos legais de licenciamento. Há muitos

fatos reais para contar sobre esse absurdo que o Ministério Público, juntamente ao

IEF e à Semad, tem feito aos produtores rurais do Estado.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Agradeço o aparte e cumprimento o

Deputado Antônio Júlio pela iniciativa de, resistindo à tentação que parece tomar

conta da Casa de deixar os projetos fluírem ao sabor e ao alvedrio dos interesses do

governo, insistir em expor seu ponto de vista, sempre competente e diligente em
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relação às proposições que tramitam na Casa. Esta reta final de legislatura, Deputado

Antônio Júlio, será marcada pela aprovação de verdadeiros “projetos Ben Johnson”,

com tramitação rápida e viciada. Participei de reunião ontem, com V. Exa., na

Comissão de Fiscalização Financeira, onde V. Exa. representa tão bem o PMDB.

Fiquei com o entendimento de que esse projeto e o Projeto nº 58 fariam por merecer,

antes de sua votação em Plenário, a realização de uma audiência pública. Achei que

foi esse o acordo celebrado com o Presidente daquela reunião, Deputado Lafayette

de Andrada, e me surpreende que o projeto esteja em votação sem que haja o

mínimo de conhecimento, por parte do Plenário, do teor do que está em discussão e,

na sequência, em votação.

Mas não é só isso. Estamos vendo acontecer nas comissões, nesta reta final, toda

sorte de absurdos que o mais comezinho bom-senso não permitiria prosperar. Por

exemplo, na reunião aludida foi apreciada uma proposição já antiga do Deputado

Walter Tosta, em que ele propõe isenção de ICMS na aquisição de veículos para

deficientes físicos.

Deputado, primeiro achei que o projeto não passaria na Comissão de Justiça

porque, embora, do ponto de vista do mérito, seja altamente positivo, seria difícil

imaginar como resolver a renúncia fiscal vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal

- LRF. Mas passou. A Comissão de Justiça entendeu que o projeto era constitucional,

o que me animou a apresentar uma emenda estendendo o mesmo benefício aos

deficientes auditivos e de fala. Minha surpresa foi que, sendo relatada a emenda na

comissão de mérito, que não tinha competência para analisar a juridicidade, a

constitucionalidade e a legalidade, já que isso se faz na Comissão de Justiça, e lá o

parecer foi pela aprovação, na comissão de mérito o relator apresentou justificativa

para recomendar a rejeição da emenda, dizendo que ela afronta a LRF. Chegamos

ao seguinte absurdo: isentar o ICMS dos veículos automotores para deficientes

físicos não ofende a LRF, mas isentar os deficientes auditivos e os de fala ofende a

referida lei.

É esse tipo de responsabilidade legislativa que esta Casa está emprestando ao

povo de Minas Gerais. É esse tipo de comportamento que está marcando este final

de legislatura.
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Deixo para a sociedade uma preocupação deste Deputado: algo me diz que a

proposta de emenda à Constituição do Deputado Alencar da Silveira Jr., aprovada em

1º turno, por unanimidade, não voltará em 2º turno. Fiquemos atentos antes da

comemoração da aprovação da proposta de emenda à Constituição que veda a

nomeação dos chamados fichas sujas, porque tenho a impressão de que não voltará

em 2° turno nesta Casa, de acordo com a lógica que a Casa adotou neste final de

legislatura. Fiquemos atentos e vamos ver aonde vamos chegar até o final desta

semana.

Termino como comecei, parabenizando V. Exa. pela dedicação sempre militante em

favor da discussão dos projetos e do povo de Minas Gerais.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Sávio. O Projeto de Lei

Complementar nº 59 é muito claro. Entusiasmei-me a fazer essa discussão quando vi

o posicionamento claro, objetivo e consciente do Deputado Domingos Sávio, que se

propôs a tentar fazer essa discussão no Congresso Nacional, já que ele está nos

deixando. Como pode a mesma pessoa que tem o poder de multar ser gestor?

Quando houver necessidade de recurso no fundo que ele gere, ele vai começar a

multar. Essa denúncia foi feita por um Promotor, que alertou alguns Deputados sobre

esse problema, que precisávamos discutir, colocar na lei que isso não poderia

acontecer. O § 2º do art. 2º estabelece: “O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor, assim como seu conselho gestor, serão presididos por um membro do

Ministério Público indicado pelo Procurador-Geral”.

Então, essa discussão nada mais é do que para dar clareza à aplicação desses

recursos. Outro artigo determina que pode ser para custeio, o que nos deixa em

dúvida: que esse fundo, cujo objetivo é claramente prevenir e reparar danos

causados ao consumidor, sirva para bancar o custeio. Não sei se é só desse fundo

gestor ou também do próprio órgão do Ministério Público. Vai servir para custeio, para

pagar a pessoas terceirizadas, para pagar diárias, para pagar um monte de outras

coisas com esse dinheiro, sendo que o art. 2º é claro: “cumprimento de objetivos da

política estadual de relações de consumo, de forma a prevenir e reparar danos

causados ao consumidor”.

Alerto os Srs. Deputados. Ontem, o Deputado Lafayette de Andrada me fez assumir
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um compromisso. Não queria fazer audiência pública, mas ele entende que devemos

fazer essa discussão. Não é que sejamos contra o projeto. Queremos que o projeto

funcione, até porque sou contra fundo. Sempre me posicionei claramente contra a

criação de fundos. Se você fizer um levantamento, aqui na Assembleia Legislativa

deve haver uns 500 fundos. Os recursos de alguns fundos não são aplicados ou são

desviados para outros objetivos. Então, o Projeto de Lei Complementar nº 59/2010

merece essa discussão.

Estou apresentando uma emenda para dar a oportunidade de esse projeto voltar

ainda no 1º turno, nas comissões, principalmente na Comissão de Fiscalização

Financeira, para que possamos, juntamente com o Ministério Público, tirar algumas

dúvidas e, se possível, fazer as modificações necessárias.

O Deputado Paulo Guedes fez um desabafo sobre a questão do IEF. Acho que a

Assembleia Legislativa está passando da hora de tomar uma decisão dura contra o

IEF. Vamos fazer uma CPI. Cansamos de denunciar o que estava acontecendo no

IEF há um ano e meio ou dois anos. Acabou com a prisão do ex-Diretor da entidade.

Cansamos de denunciar o que estava acontecendo. Eles ainda deram sorte,

Deputado Fábio Avelar, pois queriam criar aquele monitoramento de caminhão de

carvão, que, na verdade, era um assalto aos cofres públicos, porque o monitoramento

não funcionaria. Custaria R$58.000.000,00. Ainda tiveram a coragem de cancelar por

denúncia nossa. Tiveram a coragem de modificar, Deputado Tenente Lúcio, a

denúncia do Deputado Lafayette de Andrada sobre os acordos que chamaram de

TACs. Multavam as grandes empresas e depois diziam: “Vocês me dão três, cinco

carros, 10 computadores, que o problema está resolvido”. Quem denunciou isso foi o

Deputado Lafayette de Andrada. Começamos a cobrar, e, a partir daí, não houve

mais esse problema. Com esse comportamento, estamos ajudando o governo.

Naquele projeto, Deputado Fábio Avelar, V. Exa. que acompanhou bem o

monitoramento dos caminhões de carvão, estava explícito que era corrupção.

Criaram um monte de mecanismos, um monte de dificuldades para depois tentar

vender uma certa “facilidade”, podendo levar vantagens nesses recursos que são

esses contratos, às vezes até sem licitação ou, quando ela existe, é dirigida. Falamos

isso porque o produtor rural, o homem do campo tem sofrido na mão deste governo,
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que mantém o Secretário de Meio Ambiente dessa tal de Semad, que apenas

perseguiu os pequenos, protegendo os grandes de Minas Gerais. Desafiamos a

MMX, a CSN, a Vale do Rio Doce a dizer se tiveram alguma dificuldade de

licenciamento, porque não tiveram. Agora, o produtor rural que está fazendo pasto na

sua propriedade tem dificuldade. O IEF vai lá o dia que quer, da forma que quer e

quando der. Ainda tem mais isso, porque às vezes a pessoa precisa utilizar o seu

patrimônio, mas não pode porque o IEF não pode ir lá porque não tem fiscal, não tem

gente para trabalhar. Mas para atender os interesses dos grandes sempre tem

alguém para ajudar.

Temos de ter coragem para levantar essas discussões. É uma forma de beneficiar o

governo. Deputada Maria Tereza Lara, há três, quatro anos, ainda na legislatura

passada, fizemos uma discussão quando criaram a tal de Semad. Criaram a Semad e

foram para São Tomé das Letras, com a Polícia Ambiental para fiscalizar a extração

da pedra são tomé e prenderam todo o mundo. A população então fez um levante, se

revoltou e se armou para enfrentar a fiscalização. Aí, o governo teve de mandar três,

quatro helicópteros e avião para abafar esse caso e não deixar que tomasse maiores

dimensões, que depois não saberíamos como terminaria. Realmente, foi muita

revolta. Isso foi documentado, mas a imprensa não divulgou nada. O povo fez um

levante contra as ações da Semad e da polícia.

Em Pará de Minas, há um ano e meio, também tivemos esse mesmo problema.

Temos 800 produtores rurais condenados pela Justiça a partir de três anos de

“sursis”, pessoas trabalhadoras que não cometeram nenhum crime ambiental, apenas

não tiveram advogados para se defender, porque preferem fazer o termo imediato.

Fizemos audiência pública lá com a presença dos 800 produtores rurais. Chegaram

ao absurdo de condenar um produtor a três anos de “sursis” porque ele cortou um pé

de goiaba para resolver o problema da sua pocilga. Para atender às exigências da

Justiça, esse produtor só poderia sair de casa às 6 horas e retornar até às 20 horas,

sendo que pegava serviço às 4 horas da manhã e, muitas vezes, chegava à meia-

noite em casa. Se chegasse fora do horário determinado, poderia ser considerado

foragido.

Falei o que estava acontecendo em Pará de Minas com o IEF, com a Polícia
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Ambiental, que é outra coisa que precisamos resolver. Também precisamos resolver

a questão do Corpo de Bombeiros, que passou a ser a maior autoridade do

Município, determinando coisas absurdas. Tem certas coisas em que a Assembleia

tem de atuar. Esse produtor rural disse com muita clareza para o Promotor: “Quando

fui à sua audiência, o senhor não me respeitou, me desacatou e me humilhou, mas

agora, na audiência pública, vai ter de me ouvir”. Isso alertou o próprio Promotor, que

depois viu que estava sendo induzido pelas ações do IEF e da Polícia Ambiental a

alguns erros, equívocos e excessos. Não defendemos quem degrada o meio

ambiente. Não faremos isso em hipótese alguma. Esse é um fundo complicado. Por

isso devemos fazer essa discussão proposta pelo Deputado Domingos Sávio e por

mim.

Ontem, em conversa com o Deputado Lafayette de Andrada, que teve a

oportunidade de presidir a nossa reunião, sugeri que discutíssemos esse tema. Por

exemplo, a aplicação de multas subjetivas, sem critérios de avaliação, depende da

vontade de quem vai aplicá-las, como ocorre em nosso sistema tributário e fiscal. A

pessoa responsável pela fiscalização aplicará as multas de acordo com o momento, o

dia, a lua, o sol. Não existem critérios: se a pessoa estiver nervosa, a multa será mais

alta; se estiver calma, administrará melhor a sua aplicação. Isso precisa ser discutido.

Necessitamos, Sr. Presidente, da realização de uma audiência pública. Encerro, num

primeiro momento, as minhas palavras.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito-lhe o encerramento desta

reunião por falta de quórum, mais baixo agora que naquele momento em que fiz o

mesmo pedido. Solicito também que sejam resguardados os 23 minutos que ainda

me restam, os quais utilizarei na reunião ordinária que será realizada hoje à tarde,

para continuar essa discussão.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência determina seja feita a chamada para recomposição de quórum.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, voltarei a insistir - até mesmo para

discutirmos isso no próximo ano - no seguinte: restam-me 23 minutos para fazer essa

discussão. Solicitei o encerramento, de plano, desta reunião, porque desejo que os
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parlamentares estejam neste Plenário para ouvir o meu pronunciamento. Não quero

aguardar que seja feita a recomposição de quórum para concluir as minhas palavras.

Se, por exemplo, a recomposição de quórum demorar 40 minutos para ser feita,

perderei o raciocínio. Eu poderia usar o instrumento regimental de obstrução. A única

proteção que a Oposição tem nesta Casa é o Regimento Interno, mas, ultimamente,

nem isso, porque passam por cima de todos os instrumentos legais que a Oposição

pode utilizar.

O Sr. Presidente - A Presidência entendeu que V. Exa., em determinado momento,

disse que havia encerrado a sua discussão.

O Deputado Antônio Júlio - Não, Sr. Presidente. Encerrei as minhas palavras

quando ainda me restavam 23 minutos, momento em que solicitei o encerramento, de

plano, desta reunião. Tenho 23 minutos para terminar o meu pronunciamento.

Concedo aparte ao Deputado Lafayette de Andrada. É sempre muito bom ouvi-lo.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Não entrarei no mérito da

discussão, Deputado Antônio Júlio, mas no andamento dos nossos trabalhos em

Plenário. V. Exa. tem duas alternativas: primeira, encerrar a discussão para que

votemos o projeto em 1º turno; segunda, concluir o seu discurso, brilhante como

sempre, nos 23 minutos de que dispõe. Como existem várias matérias na pauta,

talvez nem tão relevantes como essa, mas que necessitam ser votadas, solicito que

V. Exa. conclua as suas palavras, que são ensinamento para nós, a fim de

continuarmos votando essas matérias. Lembramos que sexta-feira é o último dia. Se

não votarmos as matérias, não conseguiremos encerrar os trabalhos até sexta-feira.

Portanto deixo aqui esse apelo à sensibilidade de V. Exa., que é um grande guia, um

grande ensinador.

O Deputado Antônio Júlio - Entendo a sua preocupação, Deputado Lafayette de

Andrada, mas desejo utilizar os 23 minutos que me restam com o Plenário cheio, para

que os Deputados prestem atenção ao nosso discurso, à matéria que votaremos. A

coisa pior para um Deputado é fazer o seu pronunciamento com o Plenário vazio. As

minhas palavras não são dirigidas aos telespectadores, que não sabem nem o que é

isso. Estou fazendo um discurso para a Assembleia Legislativa, para os Deputados

que votarão essa matéria. Ficamos falando aqui para meia dúzia de pessoas. É por
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isso que insisto, às vezes, na recomposição de quórum. Restam-me 20 minutos.

Aqueles que vão participar daqui a pouco não vão votar, porque há emendas a esse

projeto, e ele voltará para a Comissão. Seria muito bom se pudéssemos falar para

mais pessoas. Se pedem recomposição quando estamos fazendo um raciocínio,

ficamos prejudicados. Se isso acontece, perdemos a sequência do raciocínio.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - V. Exa. apresentou uma emenda a

esse projeto. Parece que há uma emenda a esse projeto. De qualquer maneira, esse

projeto não será votado, ficará suspenso, porque a Comissão terá de dar parecer

sobre a emenda. Acho mais interessante continuar o debate quando o projeto voltar a

Plenário para ser votado em 1º turno. Não será votado hoje em função da emenda;

será suspenso. V. Exa. está trazendo aqui temas importantes, mas o projeto não será

votado hoje. Acho mais produtivo fazer este debate quando o projeto voltar

efetivamente para ser votado em 1º turno, e não será hoje.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Antônio Júlio que, de

acordo com o art. 163, todos os apartes, questões de ordem e incidentes que forem

suscitados durante sua discussão serão computados dentro do seu tempo.

O Deputado Antônio Júlio - Não fiz uma discussão. V. Exa. tem consciência disso.

Todo aparte que dei não será descontado do meu tempo. Tenho ainda mais 17

minutos e cinquenta e cinco segundos.

O Sr. Presidente - V. Exa. poderá usá-lo ou a Presidência fará a recomposição de

quórum.

O Deputado Antônio Júlio - Vamos ter de fazer a recomposição de quórum para

continuar a votação. Não vai haver votação com esse número de Deputados. Que

seja feita a recomposição.

O Sr. Presidente - 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 42 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para continuar a discutir a matéria,

o Deputado Antônio Júlio, que ainda dispõe de 8 minutos.

O Deputado Antônio Júlio - Eu ainda tenho 17 minutos, porque não será
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descontada do meu tempo a verificação de quórum, mas abrirei mão dessa

discussão, porque assumi com o Deputado Lafayette de Andrada o compromisso de

discutir o conteúdo da matéria na Comissão.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda nº 2, que foi publicada na edição do dia 15/12/2010.

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

Antônio Júlio, que recebeu o nº 2, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento

Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira,

para parecer.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

66/2010, do Procurador-Geral de Justiça, que altera o Anexo da Lei Complementar nº

34, de 12/9/1994. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto

com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Administração Pública e

a Comissão de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com as

Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos.

- Vêm à Mesa as Emendas nºs 3 e 4, que foram publicadas na edição do dia

15/12/2010.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado

Sargento Rodrigues, que receberam os nºs 3 e 4, e, nos termos do § 2º do art. 188 do

Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de

Administração Pública, para parecer.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 762/2007, do

Deputado Célio Moreira, que dispõe sobre a proibição do uso do telefone celular em

estabelecimentos bancários. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade

do projeto. A Comissão de Segurança Pública 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 Segurança Pública.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.610/2007, do Deputado Leonardo

Moreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de cabines individuais de

segurança nos caixas convencionais das agências e dos postos de serviços

bancários e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma 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 1.610/2007 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.311/2008, do Deputado Célio

Moreira, que altera dispositivos da Lei nº 15.025, de 19/1/2004, que dispõe sobre

consignação em folha de pagamento de servidores públicos ativo, inativo e

pensionista do Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Defesa do Consumidor

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. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada solicitando que o referido projeto

seja encaminhado à Comissão de Defesa do Consumidor, para parecer de 2º turno.

Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 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

2.311/2008 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.344/2008, do Deputado João Leite e

outros, que altera dispositivo da Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação

tributária do Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo
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para emitir parecer. 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 projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.525/2008, do Deputado Durval

Ângelo, que determina o pagamento de indenização a vítima de tortura praticada por

agente público do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina

pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo

nº 1, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. 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. Em votação, a Emenda nº 1.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.525/2008 na

forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1. À Comissão de Direitos Humanos.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.621/2008, do Deputado Leonardo

Moreira, que institui a Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento de gestão

das políticas públicas no Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão de Meio Ambiente 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. 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

2.621/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.126/2009, do Deputado Elmiro

Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica

ao Município de Tiros. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
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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 3.126/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.540/2009, do Deputado Célio

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao

Município de Belo Horizonte. 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

3.540/2009 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.814/2009, da Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado, que altera a Lei nº 11.404, de 25/1/94, que contém

normas de execução penal. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Segurança

Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, 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, da Comissão de Segurança

Pública. 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 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 3.814/2009 na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 e 2.
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À Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.249/2010, do Deputado Delvito

Alves, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Centro Polivalente de Atividades

Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, com sede no Município de Unaí, 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 4.249/2010 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.027/2010, do Tribunal de Contas,

que dispõe sobre plano de saúde complementar no âmbito do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública

e de Fiscalização Financeira opinam 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 5.027/2010 com a Emenda nº 1. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.074/2010, da Mesa da Assembleia,

que acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 16.658, de 5/1/2007, que fixa o

subsídio do Governador do Estado, do Vice-Governador do Estado, de Secretário de

Estado e de Secretário Adjunto de Estado. A Mesa da Assembleia 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 Mesa da Assembleia.

A Presidência gostaria de informar aos Deputados que hoje, na Câmara Municipal,
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o nosso colega Deputado Durval Ângelo receberá o título de Cidadão Honorário de

Belo Horizonte. Desde já, em nome da Mesa da Casa, parabenizamos o nosso

colega, o bravo Deputado Durval Ângelo, desejando-lhe muito sucesso. Também

para quem quiser fazer seus cumprimentos, a Presidência avisa que hoje é

aniversário da Presidente eleita do País, Sra. Dilma Rousseff.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Padre João; aprovação - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 4.256/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 113/2007; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 118/2007;

apresentação das Emendas nºs 1 a 10; encerramento da discussão;

encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão do Trabalho - Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.708/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.159/2010; encerramento da

discussão; votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade

das Emendas nºs 1 e 2; votação da Emenda nº 3; rejeição - Discussão, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 4.916/2010; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com as

Emendas nºs 1 a 9 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.498/2010;

aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 58/2010; apresentação do Substitutivo nº 1; encerramento da
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discussão; encaminhamento do substitutivo com o projeto à Comissão de

Administração Pública - 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 - Agostinho Patrus Filho - 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 - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus

Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio

Souza Cruz - 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)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à
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2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1h50min 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 Padre João em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 113 e

118/2007, 3.708/2009, 4.159, 4.916 e 4.498/2010 e o Projeto de Lei Complementar nº

58/2010 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.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.256/2010, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 14.939, de 29/12/2003, que dispõe sobre as custas devidas ao

Estado no âmbito da Justiça Estadual de primeiro e segundo graus e dá outras

providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. No decorrer da discussão foi apresentada ao

projeto uma emenda do Deputado Lafayette de Andrada, que recebeu o nº 1, e, 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 4.256/2010 na forma do vencido em 1º

turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 113/2007, do Deputado André Quintão,

que dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social - Peas - 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. A Comissão do Trabalho conclui pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A

Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. 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 113/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 118/2007, do Deputado André Quintão,

que dispõe sobre a celebração de parcerias entre o poder público e entidades e

organizações de assistência social para a execução de ações no âmbito da política

de assistência social e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As

Comissões do Trabalho 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.

- Vêm à Mesa as Emendas nºs 1 a 10, que foram publicadas na edição do dia

16/12/2010.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 10 emendas do Deputado

André Quintão, que receberam os nºs de 1 a 10, e, nos termos do § 2º do art. 188 do

Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão do Trabalho,

para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.708/2009, do Deputado Sargento

Rodrigues, que acrescenta o § 3º e altera o "caput" do art. 1º da Lei nº 12.223, de

1º/7/96, que obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Segurança Pública e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.708/2009 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.159/2010, do Deputado Carlos

Gomes, que acrescenta dispositivo à Lei nº 15.424, de 30/12/2004. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 3, 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 1 a 3,

da Comissão de Justiça. 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.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2. 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 4.159/2010 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.916/2010, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de

pequeno porte no Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 9, 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 9, da Comissão

de Política Agropecuária. 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 9. 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 4.916/2010 na forma do

Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 9. À Comissão de Política Agropecuária.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.498/2010, do Deputado Antônio
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Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Roque de

Minas 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, com parecer pela aprovação. 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 4.498/2010 com a Emenda nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 58/2010, do

Procurador-Geral de Justiça, que altera dispositivo da Lei Complementar nº 34, de

12/9/94, e da Lei Complementar nº 61, de 12/7/2001, os quais dispõem sobre a

organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública,

de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa o Substitutivo nº 1, que foi publicado na edição do dia 16/12/2010.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado

Domingos Sávio, 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 Administração

Pública, para parecer.

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 87ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Fase: Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Domingos Sávio;

deferimento - Palavras do Sr. Presidente - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente -

Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados Sargento

Rodrigues, Carlin Moura e Padre João; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto

de Resolução nº 4.004/2009; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Resolução nº 4.999/2010; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do

requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.391/2009; aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.666/2009; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.777/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.783/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.785/2009; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.787/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.791/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.963/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.036/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

- Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.037/2009; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.047/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.071/2009; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.085/2009;

aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.086/2009; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.102/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.255/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1 -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.257/2010; requerimento do Deputado

Padre João; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.413/2010; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.462/2010; aprovação na forma do
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vencido em 1º turno; declaração de voto - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.489/2010; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.513/2010; aprovação - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 5.035/2010; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei Complementar nº 58/2010; questões de ordem; votação nominal do projeto;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 5.017/2010;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 335/2007; aprovação na

forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 2.333/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.344/2008; aprovação - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 3.126/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno

- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.218/2009; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.540/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.814/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs

1 a 3 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.935/2009; aprovação -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.182/2010; aprovação - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 4.222/2010; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 4.249/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.283/2010; aprovação - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 4.613/2010; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 5.050/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.038/2010; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Declarações de voto - Inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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 - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos
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Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

- Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Domingos Sávio solicitando a

retirada de tramitação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº

58/2010. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno.

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Substitutivo

nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº 58/2010, do Deputado Domingos Sávio, este

se encontra em condições de ser apreciado pelo Plenário. Assim, a Presidência

avoca o referido projeto para inclusão na ordem do dia.

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 os Projetos

de Lei nºs 113/2007, 3.708/2009, 4.159, 4.256, 4.498 e 4.916/2010, que foram

apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem como o Projeto de Lei

nº 118/2007, que, na referida reunião, recebeu emendas e foi devolvido à Comissão

do Trabalho, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 5.038/2010 seja

apreciado logo após o Projeto de Lei nº 5.050/2010. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Requerimento do Deputado Carlin Moura solicitando a inversão da

pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei Complementar nº 58/2010 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. Requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Resolução nº

5.017/2010 e os Projetos de Lei nºs 335/2007, 2.333 e 2.344/2008, 3.126, 3.218,

3.540, 3.814 e 3.935/2009, 4.182, 4.222, 4.249, 4.283, 4.613 e 5.050/2010 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.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 4.004/2009, da Comissão de
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Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica. A

Comissão de Política Agropecuária 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 Resolução nº 4.999/2010, da Comissão de

Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas

dispondo sobre a estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos

termos que menciona. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Padre João solicitando o adiamento da votação do Projeto de Resolução nº

4.999/2010 por 24 horas. 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 3.391/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 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 3.666/2009, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas o imóvel

que especifica. 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, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.666/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.777/2009, do Deputado Ruy Muniz,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Congonhal o imóvel que

especifica. 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, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.777/2009 na forma do
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vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.783/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 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

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 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.783/2009 com a Emenda nº 1. À

Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.785/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 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 3.787/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 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

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 3.787/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.791/2009, 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

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 3.791/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.963/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Candeias o imóvel que
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especifica. 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, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.963/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.036/2009, do Deputado Dinis Pinheiro,

que dá nova redação ao inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 15.176, de 16/6/2004,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica

e dá outras providências. 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 2º turno, o Projeto

de Lei nº 4.036/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 4.037/2009, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Tumiritinga o imóvel que especifica. 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, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 4.037/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 4.047/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de Minas o imóvel que especifica. 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, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.047/2009 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.071/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto o
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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 4.085/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leandro Ferreira 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 4.086/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre o imóvel que

especifica. 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, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.086/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.102/2009, do Deputado Inácio Franco,

que autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município de Pará de

Minas o imóvel que especifica. 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, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

4.102/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.255/2010, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a publicação de matérias de interesse dos Poderes do Estado no

órgão oficial. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. No decorrer da discussão, foi apresentada ao

projeto uma emenda do Deputado Sargento Rodrigues, 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. Aprovado. Em

votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 4.255/2010 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À

Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.257/2010, do Governador do Estado,

que altera a Lei Delegada nº 123, de 25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura

orgânica básica da Secretaria de Fazenda. A Comissão de Administração Pública

opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João

solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei nº 4.257/2010. 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 4.413/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá outras providências. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando o adiamento da

votação do Projeto de Lei nº 4.413/2010. 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 4.462/2010, da Comissão Especial sobre

a Arbitragem, que dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em

que o Estado seja parte e dá outras providências. A Comissão de Administração

Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

votação, o requerimento. 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 4.462/2010 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, rapidamente gostaria

de fazer uma abordagem sobre este projeto que acaba de ser aprovado. Na verdade,

participamos de uma Comissão Especial que tratou da questão da arbitragem e da

qual fizeram parte outros Deputados aqui presentes, como os Deputados Dalmo
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Ribeiro Silva, Ivair Nogueira, Alencar da Silveira Jr. e Lafayette de Andrada. Naquela

ocasião, tivemos a oportunidade de discutir amplamente a questão da adoção do

juízo arbitral nos contratos do Estado. Convocamos para participarem de audiências

públicas nesta Casa todos os órgãos que trabalham com arbitragem no Estado, assim

como os maiores especialistas não só do Estado de Minas Gerais como também do

Brasil. O relatório final dessa Comissão da qual fui relator propôs exatamente este

projeto de lei que acaba de ser aprovado. O Estado de Minas Gerais, por suas

características, tem inúmeras obras infraestrutrais que precisam ser realizadas em

curto espaço de tempo e nada melhor para atrair recursos para esses investimentos

por meio de PPPs do que uma legislação específica que complemente a lei federal já

existente desde 1996, que tratou diretamente as questões do Estado de Minas

Gerais. Foi um trabalho longo, cansativo, mas extremamente relevante. Tenho

absoluta convicção de que esse projeto aprovado neste momento é uma grande

contribuição da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para facilitar a

atração de investimentos para as obras de infraestrutura do Estado. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.489/2010, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à

União em operação de crédito externo junto à agência oficial alemã Kreditanstalt für

Wiederaufbau - KFW - e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Padre João, solicitando o adiamento de votação do Projeto de Lei nº 4.489/2010. 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 4.513/2010, do Deputado Duarte Bechir,

que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades das Associações de Produtores Rurais localizadas no

Estado. A Comissão de Política Agropecuária 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 5.035/2010, do Governador do Estado,
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que dispõe sobre a prorrogação da redução de jornada de trabalho prevista no art. 8º

da Lei nº 18.710, de 7/1/2010. 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

Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 58/2010, do Procurador-

Geral de Justiça, que altera dispositivo da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94, e da

Lei Complementar nº 61, de 12/7/2001, os quais dispõem sobre a organização do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública, de Defesa do

Consumidor e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, em

conformidade com o art. 260, 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.

Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, parece-me que havia uma emenda

apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº 58/2010. Ele teria de retornar à

comissão antes da votação.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Antônio Júlio que um requerimento do

Deputado Domingos Sávio pediu a retirada do substitutivo, portanto o Projeto de Lei

Complementar nº 58/2010 foi incluído em ordem do dia.

O Deputado Antônio Júlio - Havia uma emenda de minha autoria. Ela não foi

protocolada?

O Sr. Presidente - Não consta emenda do Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Parece-me, também, que foi aprovado durante a tarde

um requerimento de minha autoria para que esse projeto voltasse à Comissão de

Defesa do Consumidor. Isso seria no 2º turno ou agora?

O Sr. Presidente - No 2º turno. O requerimento foi anexado, Deputado Antônio

Júlio. Em votação, o projeto.
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- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Delvito Alves - Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Luiz

Humberto Carneiro - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Ruy Muniz -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, meu voto é “sim” e não foi

registrado no painel.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram "sim" 41 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº

58/2010. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 5.017/2010, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação 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 2º turno, do Projeto de Lei nº 335/2007, do Deputado Arlen

Santiago, que dispõe sobre a política estadual de arquivos. A Comissão de Cultura

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas

nºs 1 e 2, que apresenta. 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.

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 2º turno, o Projeto de Lei nº 335/2007 na forma do vencido em 1º turno, com as
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Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.333/2008, do Deputado Padre João,

que institui a Política Estadual de Apoio ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à

Comercialização e à Transformação da Macaúba - Pró-Macaúba. 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 Lei nº 2.333/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.344/2008, do Deputado João Leite e

outros, que altera dispositivo da Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação

tributária 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 3.126/2009, do Deputado Elmiro

Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica

ao Município de Tiros. 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 3.126/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.218/2009, 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.
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Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.218/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.540/2009, do Deputado Célio

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Belo

Horizonte 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 com se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.540/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.814/2009, da Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado, que altera a Lei nº 11.404, de 25/1/94, que contém

normas de execução penal. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 a 3, que

apresenta. 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 com 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 2º turno, o

Projeto de Lei nº 3.814/2009 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1

a 3. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.935/2009, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Santa Rita do Itueto 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.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 4.182/2010, do Deputado Délio Malheiros, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Conquista o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
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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 4.222/2010, do Deputado Duarte

Bechir, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e

a utilidade pública das unidades dos consórcios intermunicipais de saúde localizadas

em Minas Gerais. A Comissão de Saúde 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 4.249/2010, do Deputado Delvito

Alves, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Centro Polivalente de Atividades

Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, com sede no Município de Unaí, 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 4.249/2010 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.283/2010, do Deputado Zezé

Perrella, que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 14.601, de 23/1/2003,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté 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 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.613/2010, do Deputado Marcus

Pestana, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG - a fazer reverter ao Município de Morro do Pilar o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
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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 5.050/2010, da Mesa da Assembleia,

que autoriza o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais -

Iplemg - a alienar o imóvel que especifica e o Estado de Minas Gerais a adquiri-lo

para utilização pela Assembléia Legislativa. 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

5.050/2010 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.038/2010, do Tribunal de Justiça,

que dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos ocupantes dos

cargos que menciona. 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. 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 5.038/2010 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa., que está

sempre atento às matérias, a compreensão. Fico feliz porque conseguimos

apresentar o requerimento de inversão da pauta, para que o Projeto de Lei nº

5.038/2010 do Tribunal de Justiça fosse apreciado logo em seguida. Os Deputados

acataram a nossa sugestão. Registro claramente a minha felicidade de ter contribuído

para que esse projeto que trata do adicional de periculosidade para os servidores do

Judiciário se tornasse hoje uma realidade. Como disse ao Deputado Mauri Torres,

nosso Líder de Governo, obviamente, a partir do próximo ano, teremos a missão

árdua de cobrar do Governador Antonio Anastasia o envio a esta Casa de um projeto

de lei que trata do adicional de periculosidade para os Policiais Civis e Militares,
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Bombeiros e Agentes Penitenciários - aliás, faremos isso de imediato. Com a

aprovação dessa matéria, espero que o Prof. Antonio Augusto Anastasia possa enviá-

lo a esta Casa. O projeto foi merecidamente aprovado nesta Casa. Hoje os Oficiais de

Justiça podem comemorar, já que há um acordo com o Tribunal de Justiça para que o

projeto seja sancionado pelo governo sem nenhum problema. Foi o próprio Tribunal

de Justiça que encaminhou esse projeto a pedido do Sindjus, do Serjusmig e do

Sinjus, ou melhor, a pedido de todos os sindicatos que vêm acompanhando essa luta

há muito tempo. Neste momento, há centenas, até mesmo milhares de Policiais

Militares, Policiais Civis, Bombeiros e Agentes Penitenciários acompanhando o nosso

trabalho. Estamos atentos à tramitação desse projeto, que trata do adicional de

periculosidade para os Oficiais de Justiça. Quero deixar claro que a iniciativa deste

projeto é do Presidente do Tribunal de Justiça. Temos de separar as coisas. É óbvio

que faremos uma cobrança maior. Já avisei ao nosso Líder, Deputado Mauri Torres.

Na próxima legislatura, queremos que o Governador reconheça de uma vez por

todas, já que de 2003 até a presente data houve 138 servidores da segurança pública

que morreram em serviço ou em razão da atividade. Se essa categoria não puder

receber esse adicional, dificilmente outra categoria teria o mesmo índice de risco ao

expor a sua vida. Encerro as minhas palavras agradecendo a atenção de V. Exa.

Parabenizo o conjunto de Deputados desta Casa que tiveram sensibilidade e

aprovaram essa matéria, cuja possibilidade de aprovação seria amanhã, mas ocorreu

hoje. Portanto, parabenizo-os pela decisão acertada em aprovar essa matéria. Muito

obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero citar e agradecer os Deputados a

aprovação do projeto oriundo do trabalho da Comissão Especial de Execução das

Penas no Estado. Vários Deputados se envolveram nesse trabalho, como o Deputado

Vanderlei Miranda e o Deputado Durval Ângelo, que foi o relator. A Assembleia

Legislativa dá, a partir desta votação, a oportunidade de termos informatizado todo o

sistema de execução das penas em Minas Gerais. Além disso, a Assembleia

Legislativa abre a possibilidade de que o sistema use as tornozeleiras de

acompanhamento da execução das penas. Portanto, trata-se de um projeto

importante, que moderniza a execução das penas no Estado; possibilita ao Promotor
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e ao Juiz da Vara de Execução conhecerem imediatamente o tempo que falta para a

progressão do regime e a liberdade condicional; e evita algo que lamentavelmente já

aconteceu no Estado: pessoas aparecerem nas portas das penitenciárias com alvarás

de soltura falsos. Como agora teremos o acompanhamento informatizado, haverá

segurança. Então, quero agradecer à Casa por essa aprovação. Agradeço também a

votação do Projeto de Lei nº 2.344/2008, já que dele fui signatário, junto com outros

Deputados: Vanderlei Miranda, Antônio Genaro, Walter Tosta e vários outros.

Estamos mudando a legislação tributária. A Secretaria de Fazenda entendia que as

igrejas e templos religiosos estavam classificados como empresas lucrativas, e

sabemos que as religiões não auferem lucros. Seus membros fazem o custeio dos

gastos. Estamos mudando isso, atendendo à Constituição, que estabelece,

claramente, que não devem ser cobrados impostos de templos. Então, estamos

dando constitucionalidade a partir dessa legislação. Por fim, Sr. Presidente, quero

lamentar. Hoje é um dia de tristeza para Minas Gerais. O Presidente Lula se

transforma em um inimigo do Estado ao determinar, por medida provisória, a retirada

de mais uma fábrica da Fiat de Minas Gerais. O Presidente Lula se transforma em um

inimigo de Minas porque determinou, por medida provisória, a retirada de mais uma

fábrica da Fiat do nosso Estado. O Presidente havia feito muito pouco pelo Estado,

esqueceu Minas Gerais. Ao mesmo tempo, Lula coloca os Estados em situação

desigual, porque, ao conceder a Pernambuco condições melhores, Minas e os outros

Estados correm o risco de perder outras empresas. Quero lamentar, porque o

Presidente Lula, ao apagar das luzes de seus dois mandatos, impõe a Minas Gerais e

aos mineiros uma grande derrota e se torna inimigo de nosso Estado. Ao retirar os

empregos daqui, ao retirar a arrecadação do povo que iria para a educação, a saúde,

a segurança pública, as crianças e a infraestrutura, qual foi o presente que o

Presidente deixou? A duplicação da BR-381, a melhoria do Anel Rodoviário, o arco

norte, o sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte? Não. Lula leva a nova fábrica

da Fiat. Teríamos duas fábricas dessa empresa em Minas Gerais. Ele concede

benefícios fiscais. Ouvimos tanto sobre isso aqui. Onde está a defesa da Oposição,

onde está o partido do Presidente Lula para defender o Estado contra a retirada da

Fiat? Ouvimos tantas coisas e agora estamos vendo esse golpe duro contra Minas
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Gerais e contra os mineiros. Não esqueceremos, Presidente, a sua inimizade com o

Estado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, nesta noite votamos importantes

projetos. Quero aqui fazer o registro e especialmente parabenizar pela aprovação, em

2º turno, do adicional de periculosidade para os servidores do Tribunal de Justiça. A

aprovação deste projeto consolida todo um processo de mobilização dos servidores e

de seus sindicatos, que, durante todo o ano de 2010, se debruçaram em cima desse

projeto, fruto até de um acordo junto ao TJMG e à sua Presidência. Acredito que o

desfecho foi bastante significativo e importante, consolidando um direito fundamental

dos servidores que trabalham em condições de risco e penosidade. Temos convicção

de que esse projeto será sancionado, porque o pretenso vício de origem foi corrigido,

tendo em vista a aquiescência e o envio do projeto originalmente pelo Presidente

desse Tribunal. Parabenizo todos os servidores, os sindicatos da categoria e também

o Desembargador Cláudio Costa, Presidente do TJMG, por esse importante

compromisso firmado. Também aprovamos aqui, Sr. Presidente, o Projeto de Lei

Complementar nº 58, que dá condições para um melhor e cada dia mais eficiente

trabalho do Ministério Público de Minas Gerais, importante instituição democrática.

Por meio da aprovação desse projeto, estamos criando condições para que o

Ministério Público avance ainda mais, expanda ainda mais sua atuação em defesa da

sociedade, do cidadão, do consumidor e da cidadania. A aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 58, sem dúvida nenhuma, reforça essa importante instituição. Por

fim, Sr. Presidente, quero fazer dois registros. O pronunciamento do ilustre Deputado

João Leite é fruto talvez de um desconhecimento do inteiro teor do importante acordo

firmado pelo Presidente Lula e a grande empresa Fiat Automóveis. Minas Gerais não

perde nada nesse acordo. Muito pelo contrário, haverá aumento de produção e de

vagas de emprego na Fiat localizada em Betim. Haverá aumento da produção diária

de 150 veículos. Portanto, esse acordo é bom para Minas Gerais e para o Brasil, pois

o Presidente Lula governa pensando no Brasil e em todos os trabalhadores. Betim,

Minas Gerais e o Brasil ganharão com esse acordo. Queremos um desenvolvimento

igualitário, que realmente promova distribuição de renda e geração de emprego aos

brasileiros. Garanto isso, pois tive conhecimento do acordo junto ao Sindicato dos
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Metalúrgicos de Betim. Posso garantir que ele é favorável para Minas Gerais, Betim e

para o Brasil. Em momento oportuno o conheceremos com mais profundidade. Talvez

o que o Deputado João Leite esteja querendo dizer é que Minas ainda não despertou

para essa famigerada guerra fiscal, pois pagamos ICMS sobre automóveis ou

produtos industrializados que variam entre 15%, 16% e 18%, enquanto outros

Estados pagam apenas 12%. Aí, sim, perderemos a industrialização para o Rio de

Janeiro, Paraná ou São Paulo, pois Minas fica muito calada em relação a essa guerra

fiscal. Por fim, gostaria de fazer um registro: hoje à tarde seria realizada audiência

pública na Comissão de Educação para discutir sobre o concurso público para

professores da rede estadual; concurso esse fruto do acordo firmado com o Sind-UTE

para pôr fim à greve dos professores. O governo comprometeu-se em fazer o

concurso para os cargos efetivos de professor, incluindo até mesmo a Sociologia, a

Filosofia e o Ensino Religioso. Infelizmente, a Secretaria de Educação e a Secretaria

de Planejamento não compareceram, então adiamos a audiência para amanhã, às

14h30min, na Comissão de Educação. Convidamos todos os professores e sindicatos

e fazemos um apelo de público à Secretaria de Educação e à Secretaria de

Planejamento para que compareçam à audiência, para que esclareçam quando sairá

o edital e quando será a prova do concurso dos professores da rede estadual,

especialmente os de Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, começarei a minha fala tentando

entender o companheiro Deputado Carlin Moura quando diz que não há perda. À

guisa de informação, as isenções geram perda de R$4.500.000.000,00 sem

considerar outros prejuízos, no caso de Minas Gerais, que perde com a lei da chibata,

que foi ressuscitada um século depois de ter sido extinta. Sr. Presidente,

primeiramente gostaria de parabenizar o Deputado João Leite, nosso companheiro

nesta Casa, pela iniciativa de propor importante projeto que foi aprovado hoje em 2º

turno. Tal projeto trata da isenção do pagamento da Taxa de Incêndio das igrejas.

Quero ressaltar o altruísmo do Deputado João Leite, quando me traz o projeto com os

nomes que, junto com ele, o assinaram. Além disso, agradeço ao conjunto de

Deputados e Deputadas desta Casa, pois sabemos que o Deputado não aprova nada

isoladamente nesta Casa; apenas é possível aprovar alguma coisa com a boa
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vontade dos companheiros. É claro que parabenizo todos os que votaram

favoravelmente ao projeto. No entanto, destaco os nomes dos Deputados Gilberto

Abramo, Walter Tosta, Vanderlei Jangrossi, Vanderlei Miranda, Antônio Genaro,

Djalma Diniz, Gláucia Brandão e, como disse, o autor do projeto, o Deputado João

Leite. Este projeto é muito importante. Parabéns ao Deputado e ao conjunto de

Deputados e Deputadas desta Casa. Sr. Presidente, gostaria também de falar sobre a

importância da aprovação do Projeto de Lei nº 5.038, do Tribunal de Justiça, que

concede aos seus servidores, especialmente aos Oficiais de Justiça... Depois desse

dia de muito trabalho, como disse o Deputado João Leite, ocorre uma cãibra mental e

fica difícil concatenar as ideias, mas gostaria de falar sobre a importância do adicional

concedido a esses trabalhadores, visto que desempenham um trabalho importante e,

ao mesmo tempo, perigoso. Nada é mais justo do que esse adicional em favor desses

servidores, considerando que o salário dos Oficiais de Justiça não é grande coisa e

que muitos trabalham longas horas a mais do que a sua carga horária normal, além

de muitos utilizarem os seus próprios automóveis nas diligências e de, muitas vezes,

terem de fazer de quatro a seis diligências na mesma situação. Acredito que o

Tribunal de Justiça, ao encaminhar o projeto, faz justiça a esses trabalhadores, que,

com certeza, sempre terão o apoio e a solidariedade desta Casa em suas demandas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado. Sr. Presidente, votei a favor do projeto e

parabenizo os servidores da Justiça que acompanharam a sua tramitação pelas

comissões e a sua votação no 1º e no 2º turno. Sr. Presidente, a minha preocupação

já foi debatida, e já foram prestadas algumas informações acerca do isolamento feito

pelo Presidente Lula a Minas Gerais e desse seu acerto com o Governador de

Pernambuco, que tira oportunidades de emprego para o nosso Estado, para a

instalação da nova fábrica da Fiat. O Presidente Lula, em sua saída, dá um presente

de grego a Minas Gerais retirando-lhe uma grande fatia de investimento, já que a Fiat

se expandiria mais no Estado gerando emprego, renda e impostos. Sr. Presidente,

acredito que a situação não ficará diferente com a Presidente eleita Dilma, que já deu

mostras de que Minas Gerais sofrerá por mais quatro anos, como aconteceu no

governo Lula. O Presidente veio a Belo Horizonte e prometeu o metrô, que o PT
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criticava na época do Presidente Fernando Henrique, dizendo que ele não investia

recursos suficientes, apesar de todo ano entrar verba para o Orçamento de Minas

Gerais. O Presidente Lula não alocou nenhum investimento para nosso Estado e, no

apagar da luzes, retira-nos uma grande expectativa de Minas Gerais: a expansão da

Fiat. Essa empresa, salvo engano, investirá mais R$7.000.000.000,00, mas poderia

implantar fábricas em outras cidades do Estado. O Presidente deu de presente ao

Estado de Pernambuco, que oferece suas vantagens, a instalação de uma nova

fábrica da Fiat. Sr. Presidente, fico pensando como é esse governo que guarda

mágoa e rancor e quer vingança. E Minas Gerais deu à Presidente eleita Dilma uma

votação expressiva. Até o momento, entretanto, em seu Ministério, nosso Estado não

foi contemplado como ela dizia em sua campanha. Teremos, no Senado Federal, os

competentes Aécio, Itamar e Eliseu defendendo Minas, e espero que os Deputados

Federais eleitos cobrem realmente da Presidente os investimentos de que tanto

necessitamos não só na infraestrutura, mas também na saúde e na segurança. O

PAC, como já havíamos anunciado na imprensa, a cada dia sofrerá cortes grandes. O

Minha Casa, Minha Vida não foi concluído. Agora, de última hora, o Presidente Lula

se reuniu com o Governador de Pernambuco, o Presidente da Fiat e algumas

autoridades desse Estado, deu esse presente e o retirou de Minas Gerais.

Provavelmente, vários profissionais de nosso Estado perderão seu emprego ou serão

transferidos para outro. Acredito na competência de nosso Governador Anastasia e

de nossos Senadores e Deputados Federais para cobrarem do governo federal, a

partir de 2011, investimentos que ajudem Minas Gerais a crescer. Nosso Estado

sempre se destacou por sua estrutura, apesar de, mesmo sendo a maior malha

rodoviária do País, ainda termos os corredores da morte, estradas como a BR-381, a

BR-040 e a BR-135. Os investimentos foram bastante anunciados, mas, até o

momento, estamos vendo vidas serem ceifadas nessas BRs que cortam Minas

Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Queremos

também manifestar nossa satisfação de ter votado favoravelmente ao Projeto de Lei

nº 5.038, do Tribunal de Justiça, em benefício de todos os valorosos e incansáveis

Oficiais de Justiça do Estado. Queremos render-lhes nossas homenagens. Quando
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esse projeto chegou à Comissão de Justiça, antes mesmo de designarmos relator o

ilustre Deputado Sebastião Costa, mantivemos com o Presidente do Tribunal,

Desembargador Cláudio Costa, várias tratativas para o projeto ser aprimorado.

Conseguimos avançar. Temos certeza absoluta de que, no próximo ano, em

decorrência dos diálogos iniciados com o Tribunal e o sindicato, teremos mais

avanços. Sempre tive minha vida dedicada à militância da advocacia em minha

cidade, a Comarca de Ouro Fino, e na região, por isso sei o valor de um Oficial de

Justiça: incansável, preparado, sempre pronto para o cumprimento de seu mister.

Portanto, nada poderá obstar a votarmos favoravelmente a esse projeto, como

aconteceu. Temos certeza de que no ano que vem o Tribunal encaminhará nova

proposta para atender às justas reivindicações manifestadas em favor dessa valorosa

classe. Ficam aqui, então, nossas homenagens. Certamente, em breve receberemos

a nova proposta do Tribunal. Tenho também a alegria de registrar que votamos nesta

noite vários projetos em 2º turno, garantindo a doação de imóveis para o Município de

Itajubá. Não conseguimos votar todos ainda hoje e amanhã teremos mais três, como

o do queijo artesanal, projeto em que trabalhamos muito, junto com o IMA, garantindo

sua fabricação, particularmente na região Sul mineira. Será votado amanhã, às 9

horas. Hoje os jornais trouxeram notícias lamentáveis para o Estado relativas à Fiat.

A Fiat deixou de ser italiana há muito tempo, porque hoje é patrimônio dos mineiros.

Ela é de Minas Gerais. Essa decisão do governo federal de deixar o início de uma

planta para Pernambuco, preterindo Minas Gerais, é lamentável. No entanto, vamos

continuar buscando junto aos nossos parlamentares e Senadores uma revisão desse

processo. O Governador, com a sua maestria, com certeza tem buscado o

entendimento. A Fiat não poderia ter feito de outra maneira, isto é, não poderia deixar

de fazer novos investimentos, sob uma decisão una e exclusiva do governo federal.

Peço a Deus que a nossa futura Presidente mineira reveja essa questão. Minas

nunca faltou com investimentos para nada. Pelo contrário, hoje Minas Gerais é o

melhor lugar para se investir entre todos os Estados do Brasil. Minas tem dado o

exemplo. Com certeza, enfrentamos a guerra fiscal. Minas Gerais é o único Estado

que oferece segurança jurídica para todos os empresários do setor industrial. Quero

destacar também essa nossa preocupação, como muito bem manifestou o Deputado
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João Leite no período da tarde. Amanhã, com certeza, debruçaremos nesse novo

questionamento, para dizer do nosso pesar e pedir ações do parlamento, da Câmara

Federal e do Senado, para que Minas não perca a sua competitividade. Nunca se

investiu tanto em Minas Gerais. Muitas indústrias estão buscando o chão mineiro,

graças à política do desenvolvimento econômico do governo Anastasia, iniciada pelo

Governador Aécio Neves com um grande canteiro de grandes indústrias. Aliás, há

poucos dias, a Kopenhagen se instalou no nosso Sul de Minas, na cidade de

Extrema. Como tantas outras, ela também buscou Minas Gerais para garantir o seu

desenvolvimento, o de Minas e também o do Brasil. Estamos atentos e vigilantes em

busca da defesa dos interesses maiores do povo mineiro.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, esta noite é memorável para findar o

primeiro e o último ano completo do meu mandato, visto que cheguei a esta Casa na

metade do ano passado, em junho de 2009. Na noite de hoje, foram aprovados três

projetos de lei de nossa autoria. Queria agradecer a todos os companheiros e aos

demais pares desta Casa poder dividir com eles o sentimento de boa parcela do

dever cumprido. Como eu disse, quero ressaltar aqui, para conhecimento de toda a

nossa Minas Gerais, por intermédio da TV Assembleia, o Projeto de Lei nº 4.513, que

reconhece como relevante interesse coletivo a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades das associações de produtores rurais do nosso Estado

de Minas Gerais. A característica de Minas Gerais, isto é, a sua principal vocação é

para a agricultura. As organizações, os sindicatos dos produtores rurais, que tanto

sofrem com o vai e vem da economia, podem hoje dizer que este Deputado,

especialmente ao lado dos demais pares desta Casa, lutam pelas associações de

produtores rurais, em reconhecimento da relevância e da importância da nossa

economia, principalmente quando falamos de associativismo de produtores rurais.

Também foram aprovados mais dois outros projetos de lei de nossa autoria. O Projeto

de Lei nº 4.222, que também e da mesma forma reconhece o relevante interesse

público, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades dos

consórcios intermunicipais de saúde localizados em Minas Gerais. Sobre os

consórcios de saúde, podemos ressaltar a sua importância no contexto da saúde para

o nosso Estado. Quando uma Prefeitura não pode contratar médicos porque teria que
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fazer o concurso e depois não teria demanda para atender aquele número de

consultas pelo fato de serem consultas especiais, tudo isso é feito pelo Consórcio

Intermunicipal de Saúde. E o governo do Estado, com a sua parcela de contribuição,

também o valorizou. Hoje, na nossa região, todos os consórcios já têm os veículos

que fazem o transporte de uma cidade para outra, para a realização de exames.

Quero agradecer aos companheiros desta Casa a importância de termos votado

também o reconhecimento dos consórcios de saúde. Por último, quero reconhecer o

valor das santas casas. Sr. Presidente, quando falo em santa casa, quero dizer que

na minha querida Campo Belo, onde sou da Irmandade da Santa Casa, podemos

relatar para o resto do Estado que todos os políticos da cidade, aqueles que apoiam o

Deputado Estadual A ou B ou Deputado Federal A ou B, reuniram-se na Santa Casa

com o Provedor e perguntamos a ele quais as demandas da Santa Casa para este

ano. A Santa Casa tem um plano diretor para os próximos 10 a 15 anos. Por

exemplo, lutamos muito para colocar na Santa Casa a hemodiálise. E o processo está

em fase final de implantação. Quando fui Prefeito, esse era o grande sonho de

Campo Belo. Buscamos os recursos, e deixei pronto para ser inaugurado um mês

após o meu mandato de Prefeito haver terminado. A Santa Casa de Campo Belo é

uma santa casa diferente. Enquanto vemos muitas buscando socorro financeiro, a

nossa, graças a Deus, tem as finanças equilibradas porque há políticos que se

isentam dos seus partidos para fazer por ela. Ao reconhecer a importância da santa

casa, nós o fazemos de forma ampla. Queremos valorizar todas as santas casas no

Estado de Minas Gerais. Sr. Presidente, para concluir a minha fala, peço a V. Exa. a

tolerância de mais 1 minuto. Aqui estão os três projetos de lei importantes para o

Estado. Demos uma boa parcela do nosso trabalho para o engrandecimento do nosso

Estado. Eu, assim como os demais companheiros fizeram, quero participar desta fala

para declarar, mais uma vez, a nossa tristeza quanto à notícia do que Minas Gerais

assistiu e está assistindo. Quero cumprimentar o Deputado João Leite, um dos

Deputados mais completos desta Casa porque busca em todos os assuntos atingir a

sua plenitude. Estive com ele realizando uma audiência pública em Caxambu e pude

notar a forma tranquila e serena com que discute os assuntos voltados para a

segurança pública, os assuntos voltados para a economia do Estado e é, sem dúvida,
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uma das principais bandeiras na defesa dos interesses de Minas Gerais. Gostaria de

parabenizar S. Exa. por ter trazido a esta Casa esse assunto que não poderia passar

despercebido. Solicitei o apoio dos companheiros para votarmos uma moção de

repúdio à diretoria da Fiat ou ao Presidente da República, ou fazermos outro

encaminhamento para mostrarmos claramente que o Parlamento mineiro não fechou

os seus olhos para o grande desfecho das reuniões noturnas em Brasília para tomar

parte da Fiat de Minas Gerais e levar para Pernambuco. Concluindo, quero dizer que

iremos buscar entendimentos nesta Casa e demonstrar, de forma clara e vigorosa,

que os Deputados de Minas não aceitam o que está sendo colocado goela abaixo, às

escondidas, em prejuízo de nossas finanças. Quero me despedir deixando o meu

abraço a todos os campo-belenses que, por intermédio da TV Assembleia,

acompanham o trabalho dos Deputados e sabem que este Parlamento está

trabalhando com vigor para defender toda Minas Gerais quando o assunto requer.

Muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 965/2007, 2.428/2008, 3.857 e 3.953/2009,

4.137, 4.138, 4.145, 4.146, 4.326, 4.543, 4.669, 4.670, 4.671, 4.688, 4.701, 4.706,

4.707, 4.718, 4.719, 4.720, 4.721 e 4.736/2010, uma vez que permaneceram em

ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência 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 CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
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LEGISLATURA, EM 10/9/2008

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

membro da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e Vanderlei

Jangrossi, membro da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das

Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o elevado preço

dos adubos em Minas Gerais. A Presidência interrompe a 1ª parte da reunião para

ouvir os Srs. Víctor Soares Lopes, Assessor Técnico da Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Wilson Rosa, Coordenador Técnico Estadual

da Emater-MG; Reginaldo Amaral, Pesquisador da Epamig; Nataniel Diniz Nogueira,

Gerente de Defesa Sanitária Vegetal do Instituto Mineiro de Agropecuária; Rodolfo

Osório de Oliveira, Chefe da Assessoria Técnica da Faemg, que são convidados a

tomar assento à mesa. Na condição de autores do requerimento que deu origem ao

debate, os Deputados Délio Malheiros e Vanderlei Jangrossi tecem as 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

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

presença dos parlamentares e dos demais participantes, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Dilzon Melo - Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2010

Às 14h45min, 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
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matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de ofício do Deputado João Leite, publicado no “Diário do Legislativo”

em 23/3/2010. 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, de iniciativa popular, nºs 1.223 a 1.237/2010, na forma

de requerimentos apresentados (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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos do Deputado Carlin Moura (18) em que solicita seja

encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - pedido

de informações sobre as obras de implantação da rede de coleta de esgotos

sanitários que a empresa vem realizando na Penitenciária Nelson Hungria e no Bairro

Estaleiro II, em Contagem; seja encaminhado à Prefeita do Município de Contagem

pedido de providências para a realização de estudos e ações com vistas à

transformação da antiga Estação Ferroviária Bernardo Monteiro em um centro de

memória e de atividades culturais; seja encaminhado à Superintendência do

Patrimônio da União em Minas Gerais pedido de informações sobre a situação da

antiga Estação Ferroviária Bernardo Monteiro e de um terreno localizado à margem

da Rua Reginaldo Souza Lima, em ambos os lados da Rua São José, no Bairro

Bernardo Monteiro, em Contagem; seja encaminhado à Prefeitura do Município de

Contagem pedido de providências para a busca de soluções para o problema das

inundações que, recorrentemente, vêm atingindo o entorno do Km 478 da BR-381,

especialmente no encontro dessa rodovia com a Rua Dorinato Lima, no Bairro

Amazonas, no Município de Contagem; em que solicita seja encaminhado à empresa

Autopista Fernão Dias S.A. e à Unidade Regional Minas Gerais da Agência Nacional

de Transportes Terrestres - ANTT - pedido de providências para, em caráter de

urgência e dentro de suas respectivas competências, realizarem e fiscalizarem a

limpeza da tubulação de drenagem pluvial instalada sob o piso da BR-381, nas

proximidades do encontro dessa rodovia com a Rua Dorinato Lima, no Bairro

Amazonas, Município de Contagem, e para outras medidas que menciona; seja
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encaminhado à Copasa-MG pedido de providências com vistas à solução dos

problemas de refluxo de esgotos sanitários em residências situadas nas proximidades

da Rua Dorinato Lima, no Bairro Amazonas, Município de Contagem; seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de informações sobre serviços de saneamento

prestados pela empresa no Município de Contagem, em especial sobre problemas

relacionados com o esgoto sanitário; seja encaminhado ao Diretor-Presidente da

Copasa pedido de providências para que estude a viabilidade de celebrar convênio

com as associações de moradores das cercanias da Penitenciária Nelson Hungria,

em Nova Contagem, visando a utilização de parte da área verde da região para

atividades de lazer e esporte, respeitadas as normas ambientais pertinentes e de

outras providências que menciona; seja encaminhado ao Sr. Rodrigo Corrêa Oliveira,

Diretor-Geral do Centro de Pesquisas Renê Rachou, pedido de providências para que

seja enviada uma equipe de técnicos e pesquisadores à região de Nova Contagem

para investigar a proliferação de uma espécie de caramujos gigantes; seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social - Sedese - pedido de

providências para a cessão à Polícia Militar de Minas Gerais de uma área no interior

do Parque Fernão Dias, no Município de Contagem, para a construção do Colégio

Tiradentes nesse Município e de outras providências e informações que menciona;

sejam encaminhados ofícios às Prefeitas Municipais de Contagem e de Betim

comunicando que, conforme informações prestadas pelo Secretário-Adjunto de

Estado de Desenvolvimento Social, o convênio de cessão do Parque à Oscip Instituto

de Valorização da Vida foi rompido pelo Estado e que a Sedese mantém a intenção

de municipalizar o espaço. Foram aprovados relatórios de visita à interseção da Rua

Dorinato Lima com a BR-381, no Bairro Amazonas, realizada em 23/9/2010, e à

Estação Ferroviária Bernardo Monteiro e ao terreno à margem de via pública, ambos

situados no Bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, que estão arquivados junto dos

documentos da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Duarte Bechir.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª
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SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados Gilberto Abramo e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende,

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 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 3.101, 3.926 e 4.129/2009, 4.420,

4.657, 4.661, 4.703, 4.760, 4.766, 4.800, 4.817 e 4.827/2010 (Deputado Lafayette de

Andrada), 4.828, 4.844, 4.874, 4.875, 4.911, 4.921, 4.924, 4.929, 4.932, 4.940, 4.945

e 4.951/2010 (Deputado Gilberto Abramo). 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 3.101,

3.926 e 4.129/2009, 4.420, 4.657, 4.661, 4.703, 4.760, 4.766, 4.800, 4.817, 4.827,

4.828, 4.844, 4.874, 4.875, 4.911, 4.921, 4.924, 4.929, 4.932, 4.940, 4.945 e

4.951/2010, 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, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Ademir Lucas.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/12/2010

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso, Tenente Lúcio e Célio Moreira

(substituindo o Deputado Pinduca Ferreira, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. O Projeto de Lei nº 3.814/2009 é retirado da pauta, por ter sido apreciado

em reunião anterior. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez,

os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 762/2007, na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Rômulo Veneroso); 1.610/2007 na forma do

vencido no 1º turno com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Tenente Lúcio);

4.032/2009 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); e pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.459/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (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. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 7.017 e 7.027/2010. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e para a reunião

extraordinária de 16/12/2010, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio.

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 14h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Antônio Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Dilzon Melo. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, 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
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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 59/2010 é retirado da pauta por determinação do Presidente

da Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação,

é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.498/2010 na

forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Inácio Franco). O parecer sobre o

Projeto de Lei nº 4.159/2010, no 2º turno, deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária da

mesma data, às 20h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Inácio Franco - Jayro Lessa - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmiro

Nascimento, Ivair Nogueira, Duarte Bechir e Padre João (substituindo a Deputada

Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira,

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 a discutir

e votar proposições da Comissão e acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou o relator citado a seguir em turno único, Projetos de Lei nºs

5.019, 5.022, 5.029, 5.042/2010 (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. Submetidos a votação, cada um por sua
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vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.968, 6.971, 6.973, 6.976, 6.978, 6.979,

6.981, 6.983/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.161, 3.926,

3.931/2009; 4.303, 4.508, 4.666, 4.703, 4.760, 4.817, 4.885, 4.890, 4.896, 4.900,

4.907, 4.911, 4.924, 4.929, 4.932, 4.945 e 4.951/2010. Cumprida a finalidade da

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

da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas na

mesma data, às 20h30min, e em 16/12/2010, às 10 horas e às 14h30min, com a

finalidade de se apreciarem os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 113 e

118/2007, no 2º turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Inácio Franco - Padre João.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/12/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, 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 Tenente Lúcio,

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

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

reunião se destina a apresentar a publicação referente ao fórum técnico "Segurança

Pública: drogas, criminalidade e violência" e discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Geórgia Ribeiro Rocha, Superintendente de Integração da Secretaria de Defesa

Social, representando Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Estado de

Defesa Social; Rosimeire Marques, membro da Associação Mineira de Comunidades

Terapêuticas e Instituições Afins; Sandra Mara Albuquerque Bossio, Diretora do

Centro pela Mobilização Nacional e Coordenadora Executiva do Espaço Conseg;

Maryanne Pimenta Fargnoli e os Srs. Cloves Benevides, Subsecretário de Defesa

Social; Major PM Aílton Cirilo da Silva, Vice-Presidente da Associação dos Oficiais da
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Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - AOPMBM

-, representando o Major PM Márcio Ronaldo de Assis, Presidente da AOPMBM;

Frederico Garcia Guimarães, advogado e pesquisador do Núcleo Jurídico de Políticas

Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Estado de Minas Gerais, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de um dos autores

do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações

iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª

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

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência retira a

matéria da pauta por ter sido apreciada 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 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Domingos Sávio e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Dilzon Melo, por

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

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 as matérias constantes na pauta e a discutir e votar

pareceres de redação final e proposições da Comissão. O Presidente acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 4.916/2010, no 2º turno, e designa o Deputado

Domingos Sávio como relator. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 2º turno, o parecer

pela aprovação na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1 do Projeto de Lei

nº 4.916/2010. 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 6.999/2010. Submetidos a

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

Final dos Projetos de Lei nºs 4.766, 4.800, 4.827, 4.844, 4.874, 4.875, 4.921 e

4.940/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Domingos Sávio - Carlos Gomes.

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 20h23min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Antônio Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Ivair Nogueira. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo” de 15/12/2010: ofícios do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE

(1.056). 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 4.498/2010 é retirado da pauta por determinação do Presidente da

Comissão, por haver sido apreciado em reunião anterior. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.159/2010 na

forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno (relator: Deputado Lafayette de

Andrada); e pela rejeição, no 1º turno, da Emenda nº 2 ao Projeto de Lei
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Complementar nº 59/2010 (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da

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

da Comissão para as reuniões extraordinárias do dia 16/12/2010, às 9h15min, às

14h15min e às 20h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Corrêa - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.621/2008

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 2.621/2008 institui a

Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento de gestão das políticas públicas

no Estado de Minas Gerais 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 no 2º turno. Integra este

parecer a redação do vencido no 1º turno.

Fundamentação

A proposição em tela, na forma aprovada no 1º turno, objetiva alterar a Lei nº 7.772,

de 1980, que dispõe sobre a política estadual de proteção, conservação e melhoria

do meio ambiente, para que esta recepcione a Avaliação Ambiental Estratégica –

AAE – como uma diretriz a ser observada pelo governo no desenvolvimento de suas

ações.

Como já foi ressaltado nas discussões da matéria no 1º turno, a AAE é um

instrumento que vem ganhando espaço no setor público, pois busca identificar

previamente as consequências ambientais de políticas, planos ou programas de

governo e assegurar que essas consequências sejam devidamente ponderadas no

processo de tomada de decisão, juntamente com questões econômicas e sociais. Ou

seja, a AAE, por antecipar problemas ambientais e inseri-los nas discussões, traz

mais segurança e transparência aos processos de planejamento, decisão e

implementação das políticas públicas.
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Assim, entendemos que a medida proposta representa um avanço na busca do tão

almejado desenvolvimento sustentável.

Outra questão que nos chama a atenção é a necessidade de aperfeiçoarmos a

legislação sobre áreas de proteção ambiental.

A Lei Federal nº 9.985, de 2000, divide as unidades de conservação em dois

grupos: o de proteção integral e o de uso sustentável. No grupo de proteção integral,

a ideia central é a intocabilidade dos recursos naturais com o objetivo de preservação

da fauna e da flora; no grupo de uso sustentável, a diretiva é compatibilizar as

atividades antrópicas com a conservação da natureza.

Em face dessas questões, avaliamos como oportuna a alteração da legislação

estadual que trata da matéria, com vistas à inclusão das Áreas de Proteção Especial

– APEs – no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza,

reenquadrando-as como áreas de proteção de mananciais. Para tanto, faz-se

necessária a apresentação de um substitutivo que contenha essa proposta e aquela

contida no vencido.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.621/2008, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 4º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a

proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente, e os arts. 23 e 24 da Lei nº

14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção

à biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 4º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 4º – (...)

§ 3º – Para a consecução dos objetivos previstos neste artigo, fica instituída a

Avaliação Ambiental Estratégica – AAE –, com a finalidade de avaliar,

preventivamente, a sustentabilidade e os efeitos ambientais de planos, programas e

projetos governamentais, bem como orientar o processo de formulação de políticas
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setoriais como forma de promoção do desenvolvimento sustentável.”.

Art. 2º – O art. 24 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, fica acrescido do

seguinte inciso VI, passando o seu inciso VI a vigorar como VII:

“Art. 24 – (...)

VI – a área de proteção de mananciais, assim considerada a área de recarga de

aquíferos ou a área com mananciais estratégicos para a garantia do abastecimento

público de água de populações urbanas e rurais;”.

Art. 3º – As Áreas de Proteção Especial – APEs –, criadas com base na Lei Federal

nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e aquelas instituídas pelos Municípios com a

finalidade de proteção de mananciais serão reavaliadas, no todo ou em parte,

facultada a utilização de ato normativo do mesmo nível hierárquico que as criou, com

o objetivo de promover seu enquadramento nos termos do inciso VI do art. 24 da Lei

nº 14.309, de 2002, acrescentado por esta lei, na forma, no prazo e nas condições

estabelecidos no regulamento desta lei.

Art. 4º – Fica revogado o inciso VI do art. 23 da Lei nº 14.309, de 2002.

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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gil Pereira.

PROJETO DE LEI Nº 2.621/2008

(Redação do Vencido)

Altera o art. 4º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a

proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 4º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 4º – (...)

§ 3º – Para a consecução dos objetivos previstos neste artigo, fica instituída a

Avaliação Ambiental Estratégica – AAE –, com a finalidade de avaliar,

preventivamente, a sustentabilidade e os efeitos ambientais de planos, programas e

projetos governamentais, bem como orientar o processo de formulação de políticas

setoriais como forma de promoção do desenvolvimento sustentável.”.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 113/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 113/2007, de autoria do Deputad o André Quintão, que dispõe

sobre a Política Estadual de Assistência Social – Peas – 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 N° 113/2007

Altera a Lei n° 12.262, de 23 de julho de 1996, que  dispõe sobre a política 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. 1° – Os arts. 3°, 6°, 7°, 8° e 9° da Lei n°  12.262, de 23 de julho de 1996,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – A política estadual de assistência socia l, visando ao enfrentamento das

desigualdades socioterritoriais, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de

condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais,

tem por objetivos:

I – prover famílias, indivíduos e grupos vulneráveis com serviços, programas,

projetos e benefícios de proteção social;

II – contribuir para a inclusão e a equidade de cidadãos e de grupos específicos,

ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais;

III – assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família e

garantam a convivência familiar e comunitária;

IV – promover a vigilância socioassistencial, por meio de diagnósticos de base

territorial acerca da capacidade protetiva das famílias e da exposição a riscos

pessoais e sociais;
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V – consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica

entre Estado e Municípios.

(...)

Art. 6° – O Estado, na execução da política de assi stência social, atuará de forma

articulada com as esferas federal e municipal, observadas as normas do Sistema

Único de Assistência Social – Suas.

Art. 7° – Compete ao Estado:

I – destinar recursos financeiros para os fundos municipais de assistência social, a

título de participação no custeio do pagamento de benefícios eventuais, de acordo

com critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas –;

II – apoiar, técnica e financeiramente, os Municípios para a execução de serviços,

benefícios, programas e projetos de enfrentamento da pobreza, definidos pelo Ceas e

pelos conselhos municipais de assistência social, respeitadas as especificidades

locais e regionais;

III – realizar e cofinanciar, por meio de transferência automática e regular para os

Municípios, serviços socioassistenciais, bem como ações de incentivo à melhoria da

qualidade da gestão;

IV – estimular e apoiar, técnica e financeiramente, a formação de consórcios

municipais para a prestação de serviços socioassistenciais de proteção especial, de

acordo com diagnóstico socioterritorial, ouvidos os conselhos municipais de

assistência social dos Municípios envolvidos;

V – prestar serviços socioassistenciais regionalizados nos casos em que os custos

e a insuficiência de demanda municipal individualizada justifiquem a oferta em rede

regional;

VI – formular, em articulação com os Municípios, o Plano Estadual de Assistência

Social;

VII – coordenar e articular ações que viabilizem a obtenção e a revisão do benefício

a que se referem os arts. 20 e 21 da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 8° – O órgão gestor da política de assistência  social no Estado é a Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –, nos termos dos incisos II e III do

art. 2° da Lei Delegada n° 120, de 25 de janeiro de  2007.
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Parágrafo único – A Sedese é o órgão responsável pela formulação da política de

assistência social, e a ela compete estabelecer as normas gerais para os serviços

socioassistenciais no Estado.

Art. 9° – São responsabilidades do órgão gestor da política de assistência social no

Estado:

I – organizar e coordenar o Suas no Estado;

II – prestar apoio técnico aos Municípios na estruturação e na implantação de seus

sistemas de assistência social;

III – elaborar e coordenar a política estadual de assistência social, em consonância

com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS – e com as deliberações das

conferências de assistência social, e submetê-la à aprovação do Ceas;

IV – elaborar o Plano Estadual de Assistência Social, a partir de diagnóstico

socioterritorial, e submetê-lo à aprovação do Ceas;

V – cofinanciar serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais de

proteção social básica e especial e ações de incentivo ao aprimoramento da gestão;

VI – coordenar, regular e cofinanciar as ações regionalizadas de proteção social

especial de média e alta complexidade;

VII – coordenar, articular e executar serviços socioassistenciais;

VIII – garantir condições financeiras e materiais para o funcionamento do Ceas;

IX – prover recursos para o pagamento dos benefícios eventuais previstos no § 2°

do art. 14 desta lei;

X – definir e aferir os padrões de qualidade dos serviços socioassistenciais, por

meio de monitoramento e avaliação;

XI – formular e executar política de capacitação continuada para trabalhadores,

gestores e conselheiros da área da assistência social;

XII – elaborar previsão orçamentária da assistência social no Estado;

XIII – proceder à transferência automática e regular de recursos do Fundo Estadual

de Assistência Social – Feas – para os fundos municipais de assistência social;

XIV – instituir piso de proteção social como modalidade de transferência de

recursos destinada ao financiamento e ao cofinanciamento dos serviços, benefícios,

programas e projetos socioassistenciais;
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XV – elaborar e submeter ao Ceas os planos de aplicação dos recursos do Feas;

XVI – encaminhar à apreciação do Ceas relatórios trimestrais e anuais de

atividades e de execução físico-financeira;

XVII – promover a integração da política estadual de assistência social com o

sistema de garantia de direitos de segmentos populacionais vulnerabilizados, como

crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência;

XVIII – promover a articulação da política estadual de assistência social com as

demais políticas públicas sociais;

XIX – desenvolver estudos e diagnósticos socioterritoriais para subsidiar a definição

de prioridades e o planejamento da área, por meio de vigilância socioassistencial

sobre a capacidade protetiva das famílias, bem como sobre a ocorrência de

vulnerabilidades, ameaças e danos pessoais e sociais;

XX – coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e

organizações de assistência social, em articulação com os Municípios;

XXI – acompanhar e monitorar a rede estadual e privada vinculada ao Suas, nos

âmbitos estadual e regional;

XXII – expedir os atos normativos necessários à gestão do Feas, de acordo com as

diretrizes estabelecidas pelo Ceas;

XXIII – encaminhar à Assembleia Legislativa, anualmente, o cadastro mencionado

no inciso XX deste artigo e divulgá-lo na internet.

Parágrafo único – Os recursos do cofinanciamento a que se refere o inciso V do

“caput”, destinados à execução das ações continuadas de assistência social, poderão

ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrem as equipes de referência,

responsáveis pela organização e oferta dessas ações.”.

Art. 2° – Ficam acrescentados à Lei n°  12.262, de 1996, os seguintes arts. 4°-A e

6°-A:

“Art. 4°-A – A organização da assistência social no  Estado tem as seguintes

diretrizes:

I – centralidade na família para a concepção e a implementação dos benefícios,

serviços, programas e projetos;

II – participação da população na formulação das políticas e no controle das ações;
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III – primazia da responsabilidade do poder público na condução da política de

assistência social;

IV – profissionalização da assistência social, assegurada por meio de política de

recursos humanos específica para os trabalhadores da área.

(...)

Art. 6°-A – A política de assistência social compre ende os seguintes tipos de

proteção social:

I – proteção social básica, que visa à prevenção de situações de vulnerabilidade e

risco social, por meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;

II – proteção social especial, de média e alta complexidade, que visa à reconstrução

de vínculos familiares e comunitários, à defesa de direitos, ao fortalecimento das

potencialidades e à proteção das famílias e dos indivíduos para o enfrentamento de

situações de violação de direitos.

§ 1° – Consideram-se:

I – de média complexidade os serviços que atendem às famílias e aos indivíduos

com direitos violados cujos vínculos familiares e comunitários não tenham sido

rompidos;

II – de alta complexidade os serviços que garantem proteção integral às famílias e

aos indivíduos que se encontrem sem vínculos familiares e comunitários ou em

situação de ameaça.

§ 2° – As proteções sociais básica e especial serão  ofertadas, de forma integrada,

pelo Estado e pelos Municípios, diretamente ou por meio de entidades sociais

vinculadas ao Suas, respeitadas as especificidades de cada ação.

§ 3° – Os serviços que compõem as proteções sociais  básica e especial seguem

tipificação nacionalmente definida.”.

Art. 3° – O art. 13 da Lei n° 12.262, de 1996, fica  acrescido dos seguintes incisos

XXV a XXIX, passando os incisos V, VII e X a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 – (...)

V – zelar pela efetivação do Suas no Estado;

(...)
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VII – apreciar e aprovar a proposta orçamentária relativa aos recursos destinados à

assistência social alocados ao Feas;

(...)

X – acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira e aprovar a

prestação de contas ao final de cada exercício;

(...)

XXV – monitorar e avaliar a execução da política estadual de assistência social;

XXVI – aprovar relatório anual de gestão da política estadual de assistência social;

XXVII – assessorar os conselhos municipais de assistência social na aplicação das

normas e resoluções fixadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS –

para a inscrição de entidades privadas prestadoras de serviço de assistência social;

XXVIII – propor ao CNAS o cancelamento do registro de entidade ou organização

de assistência social que incorra em irregularidade na aplicação dos recursos

públicos;

XXIX – estabelecer interlocução com os demais conselhos das políticas públicas

setoriais.”.

Art. 4° – No “caput” do art. 9°, no “caput” do art.  11, na alínea “a” do inciso I e no §

1° do art. 12 e no inciso VII do art. 13 da Lei n° 12.262, de 1996, a expressão

“Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do

Adolescente” fica substituída pela expressão “Sedese”.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 294/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 294/2007, de autoria do Deputad o Carlos Pimenta, que institui a

Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo Osvaldo Faria e dá outras providências, 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.
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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° 294/2007

Institui a Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo Osvaldo Faria.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a Medalha do Mérito Jorna lístico Desportivo Osvaldo Faria,

destinada a homenagear quatro personalidades que se tenham destacado em

atividades jornalísticas e esportivas.

§ 1° - A medalha de que trata esta lei será concedi da anualmente, na segunda

quinzena do mês de junho, pelo Governador do Estado.

§ 2° - Decreto fixará a lista das pessoas a serem a graciadas e a data da concessão

da medalha.

Art. 2° - O Governador do Estado será o Presidente de Honra da medalha.

Art. 3° - A medalha será administrada por conselho a ser designado pelo

Governador do Estado.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 335/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 335/2007, de autoria do Deputad o Arlen Santiago, que dispõe

sobre a política estadual de arquivos, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s

1 e 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 335/2007

Estabelece a política estadual de arquivos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° – A política estadual de arquivos, que comp reende as ações do Estado

relacionadas com a produção, a classificação, o uso, a destinação, o acesso e a

preservação de arquivos públicos e privados, atenderá ao disposto nesta lei.

Parágrafo único – Para os fins desta lei, considera-se arquivo o conjunto de

documentos de qualquer natureza produzidos e recebidos por pessoa natural ou

jurídica, qualquer que seja o suporte da informação.

Art. 2° – A política estadual de arquivos tem como objetivos:

I – fortalecer a rede de instituições arquivísticas públicas;

II – assegurar a adequada administração dos documentos públicos;

III – preservar o patrimônio arquivístico público e privado de interesse público e

social;

IV – atender às demandas informacionais do Estado para apoiar o processo

decisório;

V – assegurar o acesso às informações contidas nos arquivos, observadas as

disposições legais;

VI – promover o reconhecimento dos arquivos como recursos fundamentais para o

desenvolvimento do Estado e da sociedade;

VII – contribuir para a promoção da transparência do poder público por meio da

documentação de suas ações;

VIII – garantir o livre fluxo de informações entre o Estado e a sociedade;

IX – proteger o direito individual à privacidade na prestação das informações

contidas nos arquivos;

X – incentivar o uso de arquivos como fonte de pesquisa e de informação científica

e tecnológica;

XI – promover a adoção de inovações e o intercâmbio de informações científicas e

tecnológicas na área arquivística;

XII – contribuir para a constituição e a preservação da memória estadual e da

nacional;

XIII – apoiar tecnicamente a constituição e a manutenção de arquivos nos
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Municípios;

XIV – estimular a participação da sociedade na constituição de arquivos públicos e

privados de interesse social.

Art. 3° – A política estadual de arquivos será coor denada pelo Conselho Estadual

de Arquivos – CEA –, órgão colegiado de natureza deliberativa, normativa, propositiva

e consultiva, ao qual compete estabelecer normas técnicas de organização dos

arquivos públicos e dos arquivos privados de interesse público e social.

§ 1° – Integram o CEA representantes das instituiçõ es arquivísticas públicas

estaduais e de instituições da sociedade, na forma do regulamento.

§ 2° – O CEA instituirá câmaras temáticas para dar suporte às ações de sua

competência.

Art. 4° – Para os fins desta lei, são documentos:

I – correntes os que se conservam nas instituições de origem em razão de sua

vigência e de seu uso para fins administrativos, legais e fiscais;

II – intermediários os que, originários dos documentos correntes, mantêm valores

prescricionais e precaucionais e, por essa razão, aguardam destinação, até que

possam ser eliminados ou recolhidos para guarda permanente;

III – permanentes os que, originários dos documentos intermediários, são

definitivamente preservados devido a seu valor informativo ou probatório.

§ 1° – Os documentos permanentes de valor probatóri o, a que se refere o inciso III

do “caput” deste artigo, são os que dizem respeito à origem, à estrutura e ao

funcionamento de instituição ou registram informações sobre pessoa natural.

§ 2° – Os documentos permanentes de valor informati vo, a que se refere o inciso III

do “caput” deste artigo, são os que contêm informações relevantes para a pesquisa

histórica, cultural ou científica.

Art. 5° – Considera-se gestão de documentos o conju nto de procedimentos e

operações técnicas relativas à produção, à classificação, à tramitação, ao uso, à

avaliação e ao arquivamento de documentos, em fase corrente e intermediária,

visando a sua eliminação ou a seu recolhimento para guarda permanente.

Art. 6° – Os documentos permanentes constituem o pa trimônio arquivístico-

documental de Minas Gerais.
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Art. 7° – Os documentos permanentes são inalienávei s, e a sua guarda,

imprescritível.

CAPÍTULO II

DOS ARQUIVOS PÚBLICOS

Art. 8° – São arquivos públicos aqueles cujos docum entos tenham sido produzidos

ou recebidos pelos órgãos e pelos Poderes do Estado, bem como pelas entidades por

ele constituídas.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, consideram-se arquivos públicos, além

dos previstos no “caput” deste artigo, os conjuntos de documentos produzidos ou

recebidos por entidade privada prestadora de serviço público.

Art. 9° – A gestão dos arquivos públicos cabe ao po der público, que manterá órgãos

especializados e garantirá os recursos indispensáveis à guarda e à conservação dos

documentos.

Art. 10 – A gestão, o recolhimento, a guarda permanente, a preservação e a

garantia de acesso aos documentos públicos, bem como a implementação da política

estadual de arquivos, competem às instituições arquivísticas públicas estaduais, no

âmbito de sua esfera de atuação.

Parágrafo único – A gestão de documentos públicos será coordenada pelas

instituições arquivísticas públicas em conjunto com os órgãos e as entidades que lhes

deram origem, no âmbito de sua esfera de atuação.

Art. 11 – São instituições arquivísticas públicas de Minas Gerais os arquivos

mantidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e

pelo Tribunal de Contas do Estado.

Art. 12 – Serão constituídas comissões de avaliação de documentos de arquivo em

cada unidade administrativa dos órgãos e dos Poderes do Estado, nas entidades por

ele constituídas, bem como nas entidades privadas prestadoras de serviço público,

sob a coordenação da instituição arquivística pública responsável, com o objetivo de

selecionar os documentos de guarda permanente e os que, destituídos de valores

probatório e informativo, deverão ser eliminados.

Parágrafo único – As comissões a que se refere o “caput” deste artigo elaborarão

os instrumentos técnicos de gestão de documentos, os quais serão submetidos à
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aprovação das instituições arquivísticas competentes.

Art. 13 – A eliminação de documentos públicos depende da aprovação das

instituições arquivísticas públicas a que se refere o art. 11 desta lei.

Art. 14 – Serão publicados no órgão oficial do Estado os editais de eliminação de

documentos, com a divulgação dos prazos decorrentes da aplicação das tabelas de

temporalidade dos órgãos a que os documentos pertencem.

Parágrafo único – Os interessados nos documentos a serem eliminados terão prazo

de trinta a quarenta e cinco dias, nos termos de regulamento, para manifestarem sua

discordância em relação à medida ou para requererem desmembramento de

documentos ou cópias de peças de processos.

Art. 15 – É assegurado a todos o acesso aos documentos públicos, salvo aqueles

considerados sigilosos, nos termos da legislação vigente.

Art. 16 – Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a exibição

reservada de qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável à defesa de

direito próprio ou ao esclarecimento de situação pessoal da parte.

CAPÍTULO III

DOS ARQUIVOS PRIVADOS

Art. 17 – São privados os arquivos cujos documentos tenham sido produzidos ou

recebidos por pessoa natural ou jurídica de direito privado, exceto os previstos no

parágrafo único do art. 8°.

Art. 18 – Arquivos privados poderão ser declarados de interesse público e social,

mediante parecer do CEA aprovado pela autoridade competente no âmbito dos

Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas do Estado.

Art. 19 – Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos

anteriormente à vigência do Código Civil são considerados de interesse público e

social.

Art. 20 – A declaração de que um arquivo privado é de interesse público e social

não implica a transferência do acervo para guarda em instituição arquivística pública

nem exclui a responsabilidade por parte de seus detentores pela guarda e pela

preservação do acervo.
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Parágrafo único – O acesso aos documentos de arquivo privado de interesse

público e social dependerá de autorização expressa de seu proprietário ou possuidor.

Art. 21 – Os arquivos privados de interesse público e social poderão ser

depositados, a título revogável, ou doados, a título irrevogável, a instituição

arquivística do Estado de Minas Gerais.

Art. 22 – Os arquivos privados declarados de interesse público e social não poderão

ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para

o exterior.

Art. 23 – O Estado incentivará a proteção e o acesso aos arquivos privados de

interesse público e social.

Art. 24 – A perda acidental, total ou parcial, de arquivo privado de interesse público

e social será comunicada ao CEA por seu proprietário ou detentor.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25 – O poder público manterá cadastro centralizado e atualizado dos arquivos

públicos e dos arquivos privados de interesse público e social do Estado.

Art. 26 – A destruição ou a adulteração de documento de valor permanente sujeitam

o responsável a penalidades administrativas, civis e criminais, nos termos da

legislação em vigor.

Art. 27 – Na hipótese de cessação das atividades de órgão ou entidade responsável

pela guarda e pela gestão de documentos arquivísticos públicos e privados de

interesse público, o acervo será transferido à instituição sucessora ou recolhido em

instituição arquivística pública da mesma esfera de competência.

Art. 28 – Ficam revogados os arts. 26 a 40 da Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de

1994.

Art. 29 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 558/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 558/2007, de autoria do Deputad o Padre João, que dispõe
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sobre a comunicação de roubo, furto ou extravio de documentos pessoais à Junta

Comercial, foi aprovado no 2° turno, na forma do 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° 558/2007

Dispõe sobre cadastro de dados de documentos pessoais roubados, furtados ou

extraviados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Poder Executivo manterá cadastro atuali zado, com dados de

documentos pessoais roubados, furtados ou extraviados no Estado.

§ 1° – O cadastro de que trata o “caput” deste arti go será de acesso público e

conterá:

I – onome completo da vítima;

II – o órgão expedidor do documento;

III – o tipo e o número do documento.

§ 2° – O cadastro poderá incluir também, a requerim ento do interessado ou a

critério do Poder Executivo, dados de documentos roubados, furtados ou extraviados

em outro Estado da Federação.

§ 3° – O registro no cadastro a que se refere o ”ca put” deste artigo poderá ser

retirado a requerimento da vítima.

Art. 2° – A Junta Comercial do Estado de Minas Gera is consultará o cadastro a que

se refere o art. 1° sempre que lhe for encaminhado pedido de constituição ou

alteração contratual de empresa.

§ 1° – O pedido de constituição ou alteração contra tual será indeferido, caso o

nome de sócio da empresa conste no cadastro de que trata o art. 1°, salvo no caso de

comprovação inequívoca de identidade.

§ 2° – A Junta Comercial do Estado comunicará ao ór gão gestor do cadastro, no

prazo de vinte e quatro horas, a tentativa de utilização de documento constante no
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cadastro de que trata esta lei para fins de constituição ou alteração contratual de

empresa.

Art. 3° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeita a autoridade responsável

às punições cabíveis.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 684/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 684/2007, de autoria do Deputad o Weliton Prado, que dispõe

sobre o atendimento do consumidor no estabelecimento do fornecedor, 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° 684/2007

Dispõe sobre o atendimento personalizado ao consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os fornecedores que mantêm contratos de a desão com dez mil ou mais

consumidores no Estado ficam obrigados a instalar postos ou agências para

atendimento personalizado ao consumidor, nos Municípios em que mantiverem

contratos de adesão com mil ou mais consumidores.

Art. 2° - É vedado ao fornecedor obrigar o consumid or a utilizar exclusivamente

meio de atendimento telefônico ou eletrônico, sem possibilitar-lhe o atendimento

pessoal.

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator às penalidades

previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembr o de 1990.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 762/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 762/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira, que dispõe

sobre a proibição do uso de telefone celular em estabelecimentos bancários, foi

aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 , 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° 762/2007

Altera a Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, que  torna obrigatória a instalação de

dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das instituições

bancárias e financeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso III do art. 2° da Lei n° 12.971,  de 27 de julho de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – (...)

III – câmeras de vídeo internas e externas;”.

Art. 2° – Ficam acrescentados à Lei n° 12.971, de 1 998, os seguintes arts. 3°-A a

3°-C:

“Art. 3°-A – Fica proibido o uso de telefone móvel nas unidades de atendimento das

instituições a que se refere o art. 1°.

§ 1° – Será permitido o uso de telefone móvel em si tuações de emergência ou em

caso de comprovada necessidade, desde que previamente comunicado ao

responsável pelo gerenciamento da unidade de atendimento.

§ 2° – Compete às instituições a que se refere o ar t. 1° zelar pela observância do

disposto neste artigo.

Art. 3°-B – Constituem infrações a esta lei, puníve is com multa, as seguintes

condutas:
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I – deixar, a instituição a que se refere o art. 1°, de cumprir qualquer das obrigações

previstas nesta lei: multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) a 10.000 (dez mil) Ufemgs;

II – impedir ou perturbar o regular funcionamento do sistema de segurança de

unidade de atendimento de instituição a que se refere o art. 1°: multa de 2.500 (duas

mil e quinhentas) a 5.000 (cinco mil) Ufemgs;

III – usar telefone móvel em desacordo com esta lei: multa de 1.000 (mil) a 5.000

(cinco mil) Ufemgs.

§ 1° – As multas previstas no “caput” deste artigo serão aplicadas cumulativamente,

por infração.

§ 2° – Os valores previstos no “caput” deste artigo  serão duplicados a cada

reincidência.

Art. 3°-C – As instituições a que se refere o art. 1° afixarão cartazes nas

dependências de suas unidades informando sobre a proibição prevista no art. 3°-A.”.

Art. 3° – Ficam revogados o parágrafo único do art.  1° e o art. 4° da Lei n° 12.971,

de 1998.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 955/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 955/2007, de autoria do Deputad o Vanderlei Jangrossi, que

dispõe sobre a Política Pública Estadual de Prevenção e Combate à Dengue, 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° 955/2007

Dispõe sobre medidas de controle da proliferação de mosquitos transmissores da
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dengue e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolva atividade

que resulte em acúmulo de material ou em outra condição propícia à proliferação de

mosquito transmissor da dengue adotará as medidas para seu controle estabelecidas

pelo órgão competente, sem prejuízo do disposto na Lei n° 13.317, de 24 de

setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° – Os imóveis onde se desenvolvam as ativida des mencionadas no art. 1°

serão classificados de acordo com o risco potencial de proliferação de mosquito

transmissor da dengue, nos termos do regulamento, a fim de orientar a sua

fiscalização por parte dos órgãos competentes.

Parágrafo único – Conforme a classificação de risco potencial de que trata o

“caput”, fica a pessoa mencionada no art. 1° obriga da a realizar a proteção adequada

dos locais ou materiais que se encontrem no imóvel, evitando sua exposição direta às

intempéries, nos termos do regulamento.

Art. 3° – O Estado, em parceria com os Municípios, realizará campanha educativa

dirigida aos responsáveis pelas atividades referidas no art. 1°, alertando sobre os

riscos de existência de criadouros de mosquito transmissor da dengue e as suas

formas de proliferação.

Parágrafo único – A campanha educativa consistirá em visitas periódicas aos

imóveis a que se refere o art. 2° e na distribuição  de material explicativo sobre os

procedimentos preventivos a serem adotados.

Art. 4° – Constituem infrações sanitárias, sem prej uízo daquelas previstas na Lei n°

13.317, de 1999, bem como das demais sanções civis, penais e administrativas

cabíveis:

I – descumprir as orientações e determinações sanitárias da autoridade do Sistema

Único de Saúde – SUS –, o que será considerado infração leve, sujeita à penalidade

de advertência ou multa;

II – permitir a exposição direta às intempéries de local ou material propício à

formação de focos de mosquito transmissor da dengue ou deixar de adotar medidas

de controle que visem a evitar a existência desses locais, o que será considerado
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infração grave, sujeita a pena educativa e multa;

III – permitir a existência de focos de mosquito transmissor da dengue nos imóveis

a que se refere o art. 2°, o que será considerado i nfração gravíssima, sujeita a pena

educativa e multa, aplicando-se, ainda, se constatado risco iminente para a saúde

pública e as circunstâncias do fato o aconselharem, uma das seguintes penalidades:

a) interdição para cumprimento das recomendações sanitárias;

b) suspensão temporária da autorização de funcionamento, por trinta dias;

c) cassação da autorização de funcionamento.

Parágrafo único – Na apuração da infração sanitária serão adotados os

procedimentos estabelecidos nesta lei e os previstos na Lei n° 13.317, de 1999, sem

prejuízo de outras medidas procedimentais estabelecidas pela vigilância em saúde.

Art. 5° – As pessoas jurídicas a que se refere o ar t. 1° sediadas no Estado e com

mais de cinquenta trabalhadores ou área instalada igual ou superior a 500m²

(quinhentos metros quadrados) instituirão Comissão Permanente de Combate a

Focos de Mosquito Transmissor da Dengue – CPCD.

§ 1° – A CPCD tem como objetivos a prevenção e o co mbate a focos de mosquito

transmissor da dengue nos imóveis da pessoa jurídica à qual se vincule, de acordo

com recomendações da autoridade sanitária competente.

§ 2° – A composição, as competências, as atribuiçõe s e o funcionamento da CPCD

serão estabelecidos no regulamento desta lei.

§ 3° – O descumprimento do disposto no “caput” suje ita os responsáveis às

penalidades previstas na Lei n° 13.317, de 1999.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 965/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 965/2007, de autoria do Deputad o Délio Malheiros, que obriga a

exposição de cartaz de advertência sobre acidentes pelos estabelecimentos que

comercializarem álcool líquido, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°

turno.
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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° 965/2007

Dispõe sobre a exposição de cartaz de advertência sobre o risco de acidentes

decorrentes do uso de álcool líquido.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O estabelecimento que comercializar álcoo l líquido fica obrigado a afixar

cartaz de advertência sobre os acidentes que o produto pode provocar.

Art. 2° – O cartaz a que se refere o art. 1° conter á:

I – imagem de acidente provocado por álcool líquido;

II – advertência, por escrito, sobre o risco de acidentes decorrentes do uso de álcool

líquido.

Art. 3° – O cartaz a que se refere o art. 1° será a fixado a não mais de 1m (um

metro) de distância do local de exposição do álcool líquido.

Art. 4° – As despesas de confecção e instalação do cartaz correrão por conta da

empresa comercializadora.

Art. 5° – Aplicam-se às infrações ao disposto nesta  lei as sanções previstas na Lei

Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor cento e vinte dia s após sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.177 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.177/2007, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

institui o Dia da Liberdade em Minas Gerais, a ser comemorado, anualmente, em 12

de novembro, 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
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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° 1.177/2007

Institui o Dia da Liberdade, a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de novembro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído o Dia da Liberdade, a ser  comemorado, anualmente, no dia

12 de novembro.

Art. 2° – O Poder Executivo promoverá, na data, eve ntos alusivos ao tema, que

compreenderão encontros e manifestações públicas, palestras, debates e outras

atividades.

Parágrafo único – Os eventos de que trata o “caput” terão como referência Joaquim

José da Silva Xavier, o Tiradentes, e serão realizados na região onde nasceu e viveu

o Mártir da Inconfidência, em especial no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Domingos Sávio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.482 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.482/2007, de autoria do Deput ado Wander Borges, que institui

o Dia de Combate à Violência contra a Mulher, 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° 1.482/2007

Institui o Dia Estadual de Combate à Violência contra a Mulher.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído o Dia Estadual de Combate  à Violência contra a Mulher, a
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ser comemorado, anualmente, no dia 25 de novembro.

Art. 2° – Na data a que se refere o art. 1°, serão realizados no Estado,

especialmente nas escolas públicas, palestras, debates e seminários, entre outros

eventos relacionados com o combate à violência contra a mulher.

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

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Domingos Sávio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.610 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.610/2007, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, que

dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de cabines individuais de segurança

nos caixas convencionais das agências e dos postos de serviços bancários 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° 1.610/2007

Altera o art. 2o da Lei no 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória a

instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das

instituições bancárias e financeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 2° da Lei n o 12.971, de 27 de julho de 1998, fica acrescido dos

seguintes incisos VI e VII:

“Art. 2° – (...)

VI – cabines individuais nos caixas de atendimento ao público;

VII – divisórias, biombos ou estruturas similares, nos locais em que haja

movimentação de dinheiro.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

45/2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 45/2008, de autori a dos Deputados Sargento

Rodrigues e André Quintão, que veda o assédio moral no âmbito da administração

pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, com as

Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Ao analisar o projeto, esta Comissão verificou que o comando da Emenda n° 2 de

2° turno, aprovada em Plenário, incidia não sobre o  texto apreciado no 2° turno, mas

sobre o texto original do projeto, prejudicado já no 1° turno. Para incorporar a emenda

de forma adequada, a Comissão procedeu às adaptações necessárias, preservando,

porém, o conteúdo da norma aprovada. Assim, os incisos IX a XII do art. 2°

mencionados na emenda foram transformados em incisos XI a XIV do § 1° do art. 3°,

e o inciso III do art. 3° foi transformado em art. 5° na redação final do projeto.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 45/2008

Dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública

estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A prática do assédio moral por agente púb lico, no âmbito da administração

direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado, será prevenida e punida na

forma desta lei complementar.

Art. 2° – Considera-se agente público, para os efei tos desta lei complementar, todo

aquele que exerce mandato político, emprego público, cargo público civil ou função

pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
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designação ou sob amparo de contrato administrativo ou qualquer outra forma de

investidura ou vínculo, no âmbito da administração pública.

Art. 3° – Considera-se assédio moral, para os efeit os desta lei complementar, a

conduta de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de

trabalho de outro agente público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade,

comprometer sua saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional.

§ 1° – Constituem modalidades de assédio moral:

I – desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a

autoestima, a segurança ou a imagem de agente público, valendo-se de posição

hierárquica ou funcional superior, equivalente ou inferior;

II – desrespeitar limitação individual de agente público, decorrente de doença física

ou psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com suas necessidades especiais;

III – preterir o agente público, em quaisquer escolhas, em função de raça, sexo,

nacionalidade, cor, idade, religião, posição social, preferência ou orientação política,

sexual ou filosófica;

IV – atribuir, de modo frequente, ao agente público, função incompatível com sua

formação acadêmica ou técnica especializada ou que dependa de treinamento;

V – isolar ou incentivar o isolamento de agente público, privando-o de informações,

treinamentos necessários ao desenvolvimento de suas funções ou do convívio com

seus colegas;

VI – manifestar-se jocosamente em detrimento da imagem de agente público,

submetendo-o a situação vexatória, ou fomentar boatos inidôneos e comentários

maliciosos;

VII – subestimar, em público, as aptidões e competências de agente público;

VIII – manifestar publicamente desdém ou desprezo por agente público ou pelo

produto de seu trabalho;

IX – relegar intencionalmente o agente público ao ostracismo;

X – apresentar, como suas, ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos de

outro agente público;

XI – editar despachos ou normas infralegais visando a limitar ou impedir o exercício,

pelo agente público, de suas atribuições legalmente previstas;
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XII – deixar de cometer ao agente público tarefas e atribuições legais inerentes a

seu cargo, visando a diminuir sua importância na administração pública;

XIII – sonegar ao agente público informações ou senhas de acesso a sistemas ou

programas do Estado indispensáveis ao desempenho de suas atribuições legais;

XIV – valer-se de cargo ou função comissionada para induzir ou persuadir agente

público a praticar ato ilegal ou deixar de praticar ato determinado em lei.

§ 2° – Nenhum agente público pode ser punido, posto  à disposição ou ser alvo de

medida discriminatória, direta ou indireta, notadamente em matéria de remuneração,

formação, lotação ou promoção, por haver-se recusado a ceder à prática de assédio

moral ou por havê-la, em qualquer circunstância, testemunhado.

§ 3° – Nenhuma medida discriminatória concernente a  recrutamento, formação,

lotação, disciplina ou promoção pode ser tomada em relação a agente público

levando-se em consideração:

I – o fato de o agente público haver pleiteado administrativa ou judicialmente

medidas que visem a fazer cessar a prática de assédio moral;

II – o fato de o agente público haver-se recusado à prática de qualquer ato

administrativo em função de comprovado assédio moral.

Art. 4° – O assédio moral, conforme a gravidade da falta, será punido com:

I – repreensão;

II – suspensão;

III – demissão.

§ 1° – Na aplicação das penas de que trata o “caput ”, serão consideradas a

extensão do dano e as reincidências.

§ 2° – Os atos praticados sob domínio de assédio mo ral poderão ser anulados

quando comprovadamente viciados.

§ 3° – Havendo indícios de que empregado público so b regime de direito privado,

lotado em órgão ou entidade da administração pública diversos de seu empregador,

tenha praticado assédio moral ou dele tenha sido alvo, a auditoria setorial, seccional

ou a corregedoria de cada órgão ou entidade dará ciência, no prazo de quinze dias,

ao empregador, para apuração e punição cabíveis.

Art. 5° – O ocupante de cargo de provimento em comi ssão ou função gratificada
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que cometer assédio moral sujeita-se à perda do cargo ou da função e à proibição de

ocupar cargo em comissão ou função gratificada na administração pública estadual

por cinco anos.

Art. 6° – A prática de assédio moral será apurada p or meio do devido processo

administrativo disciplinar, garantida a ampla defesa, nos termos do art. 218 e

seguintes da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, ou conforme legislação especial

aplicável.

Art. 7° – A pretensão punitiva administrativa do as sédio moral prescreve nos

seguintes prazos:

I – dois anos, para as penas de repreensão e de suspensão;

II – cinco anos, para a pena de demissão.

Art. 8° – A responsabilidade administrativa pela pr ática de assédio moral independe

das responsabilidades cível e criminal.

Art. 9° – A administração pública tomará medidas pr eventivas para combater o

assédio moral, com a participação de representantes das entidades sindicais ou

associativas dos servidores do órgão ou da entidade.

Parágrafo único – Para fins do disposto no “caput”, serão adotadas as seguintes

medidas, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias:

I – promoção de cursos de formação e treinamento visando à difusão das medidas

preventivas e à extinção de práticas inadequadas;

II – promoção de debates e palestras, produção de cartilhas e material gráfico para

conscientização;

III – acompanhamento de informações estatísticas sobre licenças médicas

concedidas em função de patologia associada ao assédio moral, para identificar

setores, órgãos ou entidades nos quais haja indícios da prática de assédio moral.

Art. 10 – Os dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública criarão,

nos termos do regulamento, comissões de conciliação, com representantes da

administração e das entidades sindicais ou associativas representativas da categoria,

para buscar soluções não contenciosas para os casos de assédio moral.

Art. 11 – O Estado providenciará, na forma do regulamento, acompanhamento

psicológico para os sujeitos passivos de assédio moral, bem como para os sujeitos
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ativos, em caso de necessidade.

Art. 12 – As disposições desta lei complementar aplicam-se, no que couber, aos

militares, na forma de regulamento, o qual deverá considerar, entre outras, as

especificidades da função por eles desempenhada.

Art. 13 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.122 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.122/2008, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que altera o

art. 7° da Lei n° 16.513, de 21 de dezembro de 2006 , 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 N° 2.122/2008

Dá nova redação ao inciso XXV do art. 7° da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a legislação tributária do Estado, concede a remissão e a

suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que menciona e revoga a Lei n°

15.757, de 4 de outubro de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O inciso XXV do art. 7° da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7° - (...)

XXV - saída, em operação interna, de veículo automotor adquirido por portador de

deficiência nos termos fixados em convênio celebrado e ratificado pelos Estados, na

forma prevista na legislação federal;”.

Art. 2° - Fica remitido, na forma e nas condições p revistas em regulamento, o

crédito tributário oriundo da apropriação do crédito do Imposto sobre Operações
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Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas entradas ocorridas até

11 de julho de 2001, decorrente de operações interestaduais de bens e mercadorias,

alcançadas por benefícios ou incentivos fiscais ou fiscal-financeiros, concedidos em

desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2° do art. 155 da

Constituição da República, desde que o interessado tenha promovido o pagamento

ou solicitado o parcelamento, até 30 de novembro de 2010, de crédito tributário de

mesma natureza, já constituído, oriundo da apropriação do crédito do ICMS nas

entradas ocorridas de 12 de julho de 2001 a 31 de julho de 2010.

§ 1° - A remissão de que trata o “caput” alcança o crédito tributário constituído ou

não, inscrito ou não em dívida ativa, ainda que ajuizada a sua cobrança.

§ 2° - A remissão e a obrigatoriedade de pagamento ou parcelamento previstas

neste artigo não alcançam o crédito tributário extinto por decadência ou prescrição.

Art. 3° - O disposto no art. 2° não autoriza a devo lução, a restituição ou a

compensação de importâncias já recolhidas e está condicionado:

I - à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos à execução fiscal, com

renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, e à

desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito

administrativo;

II - ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, quando devidos.

Art. 4° - Fica suspensa a exigibilidade dos crédito s tributários, formalizados ou não,

relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 2010 referentes a

operações com aeronaves, partes, peças, material de reposição, manutenção ou

reparo de aeronaves, equipamentos ou instrumentos de uso aeronáutico, máquinas

ou equipamentos para o ativo permanente, realizadas por empresas prestadoras de

transporte aéreo signatárias de protocolo firmado com o Estado.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo:

I - aplica-se ao não cumprimento de obrigações principais ou acessórias relativas

ao tratamento tributário previsto no protocolo a que se refere o “caput”;

II - não autoriza a devolução, restituição ou compensação de importâncias já

recolhidas.
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Art. 5° - Fica revogada a Lei n° 15.757, de 4 de ou tubro de 2005.

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua pub licação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.139 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.139/2008, de autoria do Deput ado Rômulo Veneroso, que

dispõe sobre a instituição de comissão de transição pelo candidato eleito para o cargo

de Governador do Estado 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° 2.139/2008

Dispõe sobre a instituição de comissão de transição por candidato eleito para o

cargo de Governador do Estado ou Prefeito Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ao candidato eleito para o cargo de Gover nador do Estado ou Prefeito

Municipal é facultado o direito de instituir comissão de transição, com o objetivo de

inteirar-se do funcionamento dos órgãos e das entidades das administrações públicas

estadual ou municipal e preparar os atos de iniciativa do novo Governador do Estado

ou Prefeito Municipal, a serem editados imediatamente após a posse.

Art. 2° – A comissão de transição de que trata o ar t. 1º terá pleno acesso às

informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do governo

estadual.

§ 1° – A comissão a que se refere o “caput” terá um  coordenador, a quem compete

requisitar informações dos órgãos e das entidades da administração pública.

§ 2° – Os titulares dos órgãos e das entidades da a dministração pública ficam

obrigados a fornecer as informações solicitadas pela comissão de transição bem
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como a prestar-lhe, na forma do regulamento, o apoio técnico e administrativo

necessário.

Art. 3° – A comissão de transição poderá ser indica da até dez dias depois de

divulgado oficialmente o resultado das eleições.

Art. 4° – Os membros da comissão de transição não s erão remunerados.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.215 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.215/2008, de autoria do Gover nador do Estado, que aprova o

Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, com as

Emendas n°s 1 a 25, 27 a 30, 32 e 35 a 37, e com as Subemendas n° 1 às Emendas

n°s 7 e 15 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° 2.215/2008

Institui o Plano Decenal de Educação do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais – PDEMG –,

que contém as diretrizes e as metas da educação para o período de 2011 a 2020, é o

estabelecido nesta lei.

§ 1° – As metas e as ações estratégicas do PDEMG sã o as constantes no Anexo I.

§ 2° – O relatório que fundamenta o PDEMG é o const ante no Anexo II .

Art. 2° – As ações estratégicas e as metas constant es no Anexo I desta lei referem-

se às áreas de competência dos sistemas de ensino estadual e municipal.

Parágrafo único – As ações estratégicas e as metas a que se refere o “caput” deste

artigo, concernentes às competências dos Municípios, nos termos dos § 2° do art.
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211 da Constituição Federal, têm 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. 4° – O Poder Executivo divulgará o PDEMG com v istas a facilitar o

acompanhamento de sua execução pela sociedade.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO I

(a que se refere o §1° do art. 1° da Lei n° , de de  de 2010)

1 – Educação Infantil

1.1 – Ações Estratégicas

1.1.1 – Definir, em cooperação com os Municípios, padrões básicos de atendimento

da educação infantil relacionados com a infraestrutura física, o mobiliário, os

equipamentos, os recursos didáticos, o número de alunos por turma, a gestão escolar

e os recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.

1.1.2 – Estabelecer, em até dois anos, mediante discussão com os profissionais da

educação, as habilidades e competências a serem adquiridas pelos alunos e as

metas a serem alcançadas pelos professores, em cada ano escolar, a fim de garantir

o progresso dos 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, em até dois anos, todas as instituições de educação infantil

tenham elaborado ou atualizado seus projetos político-pedagógicos, com a

participação dos profissionais de educação, garantindo sua atualização periódica.

1.1.5 – Universalizar, em até três anos, em articulação com as áreas de saúde e

assistência social e com os Municípios, a aplicação dos exames de acuidade visual e
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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

anos, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na

alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos

da agricultura familiar.

1.1.7 – Desenvolver programas de formação inicial em nível superior e de

capacitação continuada para os dirigentes de instituições de educação infantil.

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 até cinco anos, e em 100% (cem por cento), em até 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 até

cinco anos, e para 50% (cinquenta por cento), em até dez anos, na faixa etária de 0 a

3 anos.

1.2.3 – Universalizar, em até cinco anos, o acesso à escola pública para a faixa

etária de 4 a 5 anos.

1.2.4 – Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de

tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos de 4 e 5 anos, em até dez

anos, priorizando os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social.

2 – Ensino Fundamental

2.1 – Ações Estratégicas

2.1.1 – Estabelecer, em até dois anos, mediante discussão com os profissionais da

educação, as habilidades e competências a serem adquiridas pelos alunos e as

metas a serem alcançadas pelos professores, em cada ano escolar, a fim de garantir

o progresso dos alunos.

2.1.2 – Assegurar que, em até dois anos, todas as escolas de ensino fundamental

tenham elaborado ou atualizado seus projetos político-pedagógicos, com a

participação dos profissionais de educação, garantindo sua atualização periódica.

2.1.3 – Garantir que a educação física seja ministrada em todas as séries do ensino
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fundamental, nos estabelecimentos da rede estadual, por professores habilitados,

conforme o projeto pedagógico adotado em cada escola.

2.1.4 – Implementar plano de segurança para as escolas públicas de ensino

fundamental, em articulação com os órgãos e as instituições que atuam nessa área e

com a colaboração da comunidade escolar.

2.1.5 – Universalizar, em até três anos, em articulação com as áreas de saúde e de

assistência social, com as instituições de ensino superior e com os Municípios, a

aplicação dos exames de acuidade visual e auditiva e a avaliação postural, funcional,

nutricional e cognitiva dos alunos das escolas públicas de ensino fundamental.

2.1.6 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade nas escolas de ensino fundamental da rede estadual,

destinando, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na alimentação

escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos da agricultura

familiar.

2.2 – Metas

2.2.1 – Implantar, em 50% (cinquenta por cento) das escolas de ensino

fundamental, prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social,

padrões básicos de atendimento relativos à infraestrutura, ao mobiliário, aos

equipamentos, aos recursos didáticos, à gestão escolar, ao número de alunos por

turma e aos recursos humanos, em até cinco anos, e em 100% (cem por cento) das

escolas, em até dez anos.

2.2.2 – Universalizar, em até dois anos, o acesso à escola pública para a faixa

etária de 6 a 14 anos.

2.2.3 – Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de

tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos do ensino fundamental, em

até cinco anos, e para 80% (oitenta por cento), em até dez anos, priorizando os que

se encontram em condição de maior vulnerabilidade social.

2.2.4 – Ampliar progressivamente o número de escolas públicas de ensino

fundamental que desenvolvam projetos sociais, esportivos, culturais e de lazer, em

horário extraturno e nos finais de semana, priorizando as regiões de maior

vulnerabilidade social.
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2.2.5 – Garantir a participação de todas as escolas públicas de ensino fundamental

em programas nacionais e estaduais de avaliação educacional.

2.2.6 – Aprovar, em até quatro anos, todos os diretores de escolas públicas de

ensino fundamental em exame de certificação ocupacional.

2.2.7 – Garantir, em até três anos, que todos os alunos matriculados no terceiro ano

do ensino fundamental saibam ler e escrever.

2.2.8 – Aumentar para 70% (setenta por cento), em até cinco anos, o percentual de

alunos da 4ª série/5° ano com desempenho acima do n ível recomendado em Língua

portuguesa e Matemática, com base em resultados do Programa de Avaliação da

Rede Pública de Educação Básica – Proeb –, e para 80% (oitenta por cento), em até

dez anos.

2.2.9 – Aumentar para 50% (cinquenta por cento), em até cinco anos, o percentual

de alunos da 8ª série/9° ano com desempenho acima d o nível recomendado em

Língua portuguesa e Matemática, com base em resultados do Proeb, e para 70%

(setenta por cento), em até dez anos.

2.2.10 – Reduzir em 25% (vinte e cinco por cento), em até cinco anos, e em 40%

(quarenta por cento), em até dez anos, a diferença entre as proficiências médias

máxima e mínima, em Língua portuguesa e Matemática, das superintendências

regionais de ensino.

2.2.11 – Elevar a taxa de conclusão do ensino fundamental para 90% (noventa por

cento), em até cinco anos.

2.2.12 – Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino fundamental para 14%

(quatorze por cento), em até cinco anos, e para 10% (dez por cento), em até dez

anos.

2.2.13 – Reduzir a taxa de abandono no ensino fundamental para 2% (dois por

cento), em até cinco anos, e para 1% (um por cento), em até dez anos.

2.2.14 – Implantar, em até cinco anos, nas escolas estaduais de ensino

fundamental, prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social,

ações de acompanhamento social para atendimento de alunos pertencentes a

comunidades que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – ou

vulnerabilidade social intensa, bem como de suas famílias, em articulação com a área
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de assistência social.

2.2.15 – Implantar laboratórios de informática conectados à internet em todas as

escolas, em até dois anos, garantindo-se suporte técnico, manutenção e atualização

dos equipamentos e programas.

2.2.16 – Garantir que, em cada Município mineiro, no mínimo uma escola tenha

quadra esportiva coberta, em até quatro anos, e 50% (cinquenta por cento) das

escolas públicas tenham quadra esportiva coberta, em até dez anos.

2.2.17 – Implantar laboratórios de ensino de ciências em todas as escolas, em até

cinco anos, com profissionais especializados e equipamentos adequados,

assegurando seu funcionamento em todos os turnos.

2.2.18 – Implantar, em todas as escolas, bibliotecas ou salas de leitura com acervos

atualizados e orientação de profissionais habilitados, em até três anos, assegurada,

nas escolas com mais de mil alunos, a assistência permanente de profissional

qualificado durante o funcionamento dos turnos escolares.

2.2.19 – Informatizar os serviços de administração escolar de todas as escolas, em

até dois anos, garantindo a atualização de equipamentos, programas e capacitação

dos profissionais.

3 – Ensino Médio

3.1 – Ações Estratégicas

3.1.1 – Estabelecer, em até dois anos, mediante discussão com os profissionais da

educação, as habilidades e competências a serem adquiridas pelos alunos e as

metas a serem alcançadas pelos professores em cada ano escolar do ensino médio,

a fim de garantir o progresso dos alunos.

3.1.2 – Assegurar que, em até dois anos, todas as escolas de ensino médio tenham

elaborado ou atualizado seus projetos político-pedagógicos, com a participação dos

profissionais de educação, garantindo sua atualização periódica.

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, conforme

o projeto pedagógico adotado em cada escola.

3.1.4 – Implementar plano de segurança para as escolas públicas de ensino médio,

em articulacão com os órgãos e as instituições que atuam nessa área e com a
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colaboração da comunidade escolar.

3.1.5 – Incentivar e dar visibilidade a projetos educacionais escolares que propiciem

melhorias no sistema de ensino e na aprendizagem dos alunos, a serem avaliados

pelas escolas, pela Secretaria de Estado de Educação e pela sociedade civil

organizada.

3.1.6 – 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, aos

equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão

escolar e aos recursos humanos, em até cinco anos, e em 100% (cem por cento) das

escolas, em até dez anos.

3.2.2 – Atender, em até dois anos, a demanda para o ensino médio dos alunos

concluintes do ensino fundamental regular ou de Educação de Jovens e Adultos –

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 até cinco anos, e para 96% (noventa e seis por cento), em até 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 até cinco anos, e em para 70% (setenta por cento), em até 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 até cinco anos, e em 30% (trinta por cento), em até 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 até cinco

anos, e para 40% (quarenta por cento), em até dez anos, priorizando os que se
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encontram em condição de maior vulnerabilidade social e garantindo a oferta de

cursos de formação profissional.

3.2.7 – Ampliar progressivamente o número de escolas públicas de ensino médio

que desenvolvam projetos sociais, esportivos, culturais e de lazer, em horário

extraturno e nos finais de semana, priorizando as regiões de maior vulnerabilidade

social.

3.2.8 – Assegurar a participação de 100% (cem por cento) das escolas públicas de

ensino médio em programas federais e estaduais de avaliação de ensino.

3.2.9 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade nas escolas de ensino médio da rede estadual, destinando-se,

do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na alimentação escolar, no

mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos da agricultura familiar.

3.2.10 – Assegurar que, em até quatro anos, todos os diretores de escolas públicas

de ensino médio sejam aprovados em exame de certificação ocupacional.

3.2.11 – Aumentar para 40% (quarenta por cento), em até cinco anos, o percentual

de alunos da 3ª série do ensino médio com desempenho no nível recomendado em

Língua portuguesa e Matemática, com base em resultados do Proeb, e para 70%

(setenta por cento), em até dez anos.

3.2.12 – Reduzir em 25% (vinte e cinco por cento), em até cinco anos, e em 40%

(quarenta por cento), em até dez anos, as diferenças entre as proficiências médias

máxima e mínima, em Língua portuguesa e Matemática, das superintendências

regionais de ensino.

3.2.13 – Aumentar a taxa de conclusão do ensino médio para 60% (sessenta por

cento), em até cinco anos, e para 85% (oitenta e cinco por cento), em até dez anos.

3.2.14 – Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino médio para 25% (vinte e

cinco por cento), em até cinco anos, e para 15% (quinze por cento), em até dez anos.

3.2.15 – Reduzir a taxa de abandono do ensino médio para 7,5% (sete vírgula cinco

por cento), em até cinco anos, e em 3,7% (três vírgula sete por cento), em até dez

anos.

3.2.16 – Implantar, em até cinco anos, nas escolas estaduais de ensino médio,

prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social, ações de
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acompanhamento social para atendimento de alunos pertencentes a comunidades

que apresentem baixo IDH ou vulnerabilidade social intensa, bem como de suas

famílias, em articulação com a área de assistência social.

3.2.17 – Implantar laboratórios de informática conectados à internet em todas as

escolas, em até dois anos, garantindo-se suporte técnico, manutenção e atualização

dos equipamentos e programas.

3.2.18 – Garantir que, em cada Município mineiro, pelo menos uma escola tenha

quadra esportiva coberta, em até quatro anos, e 60% (sessenta por cento) das

escolas públicas tenham quadra esportiva coberta, em até dez anos.

3.2.19 – Implantar laboratórios de ensino de ciências em todas as escolas, em até

cinco anos, com profissionais especializados e equipamentos adequados,

assegurando seu funcionamento em todos os turnos.

3.2.20 – Implantar bibliotecas ou salas de leitura com acervos atualizados e

orientação de profissionais habilitados em todas as escolas, em até três anos,

assegurando, nas escolas com mais de mil alunos, a assistência permanente de

profissional qualificado durante o funcionamento dos turnos escolares.

3.2.21 – Informatizar os serviços de administração escolar de todas as escolas, em

até dois anos, garantindo a atualização de equipamentos, programas e capacitação

dos profissionais.

3.2.22 – Assegurar a distribuição suplementar para todos os alunos, em até quatro

anos, de livros didáticos de línguas estrangeiras, artes, sociologia e filosofia, e de

material didático específico para alunos com necessidades educativas especiais.

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 Universidade Estadual de Minas Gerais –

Uemg – e na Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, nas
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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 às universidades estaduais.

4.1.5 – Assegurar as 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 até dois anos, programa de aquisição de computadores e

outros materiais para o uso dos 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, em até um ano, sob a coordenação da Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e das unidades estaduais de ensino superior e

com participação da comunidade e das 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 PDEMG,

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 e, no

mínimo, para 30% (trinta por cento) dos jovens de 18 a 24 anos, garantindo-se as

condições de igualdade no acesso e na 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, a fim de assegurar, em até

cinco anos, o aumento de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das vagas, e, em até

dez anos, o aumento de 100% (cem por cento), com prioridade para as regiões de

maior vulnerabilidade social.
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4.2.4 – Implementar, em até dois anos, programa de qualificação para os

profissionais da educação superior, de acordo com 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 até um ano, programa de

educação superior específico para idosos.

4.2.6 – Iniciar, em até um ano, a construção do “campus” da Uemg em Belo

Horizonte.

4.2.7 – Criar, em até um ano, grupo de estudos, com representantes da

administração pública, da iniciativa privada e dos estudantes, que possa viabilizar a

concessão de passe estudantil de transporte intermunicipal aos alunos da educação

superior pública.

4.2.8 – Criar, em até um ano, grupo de estudos, com representantes da

administração pública e dos estudantes, visando à criação de um sistema de

assistência estudantil, a fim de contribuir para a permanência dos estudantes nas

instituições públicas estaduais de ensino superior.

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 o Estado e os

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 modo 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, destinando-se, do total dos recursos aplicados

pelo Estado na alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a
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aquisição de produtos da agricultura familiar.

5.1.5 – Garantir que as ações estratégicas e metas previstas neste item atendam à

educação de idosos.

5.2 – Metas

5.2.1 – Reduzir em 60% (sessenta por cento) a taxa de analfabetismo, em até 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, aos 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 até três anos, e em 100% (cem por cento),

em até 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 até dez anos.

5.2.4 – Assegurar, em até dois anos, a distribuição de materiais didáticos

adequados aos alunos de Educação de Jovens e Adultos.

5.2.5 – Promover, em até dois anos, a participação de 100% (cem por cento) dos

Programas de EJA em processos de avaliação externa periódica.

6 – Educação Especial

6.1 – Ações Estratégicas

6.1.1 – Definir, em até dois anos, os padrões de atendimento da educação especial,

abrangendo os aspectos relacionados com a infraestrutura, o mobiliário, os

equipamentos, os recursos didáticos, o número de alunos por turma, a gestão escolar

e os 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 até 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
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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, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na

alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos

da agricultura familiar.

6.2 – Metas

6.2.1 – Implantar, em até cinco anos, 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, e em 100% (cem por

cento) das escolas, em até dez anos.

6.2.2 – Dotar, em até 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 até dez anos, o atendimento

educacional de pessoas com deficiência.

6.2.4 – Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, em até dez anos,

visando à oferta de tempo integral para 100% (cem por cento) dos alunos

matriculados nas escolas de educação especial.

6.2.5 – Implantar, em até dez anos, nos Municípios-sede das superintendências

regionais de ensino e em um Município de cada microrregião do Estado, no mínimo

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 as organizações da sociedade civil.

6.2.6 – Informatizar os serviços da administração escolar em todas as escolas

estaduais de educação especial, em até dois anos, e em todas as municipais, em até

cinco anos.

7 – Educação Tecnológica e Formação Profissional
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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 a 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 até um ano, cursos de qualificação básica para o trabalho na

parte diversificada do currículo de todas as escolas públicas de ensino médio.

7.2.2 – Oferecer, em até cinco anos, cursos de formação profissional técnica para

20% (vinte por cento) dos alunos do ensino médio da rede pública e, em até dez

anos, para 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 até cinco anos, cursos de formação inicial para o trabalho e

cursos técnicos de nível médio na modalidade de educação a distância, adequados

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 até dois anos, educação profissional destinada aos alunos de

escolas indígenas, quilombolas e do campo, considerada a vocação e os arranjos

produtivos locais.

7.2.6 – Oferecer, em até três anos, cursos de formação profissional para 30% (trinta
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por cento) dos alunos da EJA, 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 até dois anos, laboratórios de informática conectados à internet

em todas as escolas estaduais de formação profissional.

7.2.9 – Realizar processo de avaliação externa periódica de todos os cursos de

educação profissional, em até dois anos, visando a sua adequação às exigências do

desenvolvimento regional e às demandas do mercado de trabalho.

7.2.10 – Informatizar, em até dois anos, os serviços administrativos de todas as

escolas estaduais de educação profissional.

8 – Educação Indígena, do Campo e Quilombola

8.1 – Ações Estratégicas

8.1.1 – Definir, em até dois anos, os padrões de atendimento da educação

indígena, do campo e de comunidades remanescentes dos quilombos, abrangendo

os aspectos relacionados com a infraestrutura, o mobiliário, os equipamentos, os

recursos didáticos, o número de alunos por turma, a gestão escolar e os recursos

humanos 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 – Consolidar as escolas de educação indígena, do campo e de comunidades

de remanescentes de quilombos e colaborar na elaboração ou na revisão de seus

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 modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade para os alunos matriculados nas escolas estaduais indígenas,
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do campo e das comunidades remanescentes de quilombos, destinando-se, do total

dos recursos próprios aplicados pelo Estado na alimentação escolar, no mínimo 30%

(trinta por cento) para a aquisição de produtos da agricultura familiar.

8.1.6 – Assegurar a participação de lideranças políticas das comunidades indígenas

na definição dos padrões de atendimento e dos projetos educativos e pedagógicos e

na formulação de critérios para a avaliação sistêmica da educação indígena.

8.2 – Metas

8.2.1 – Implantar, em até cinco anos, padrões básicos de atendimento em 70%

(setenta por cento) das escolas estaduais de educação indígena, do campo e de

comunidades remanescentes de quilombos e, em 100% (cem por cento) das escolas,

em até dez anos.

8.2.2 – Universalizar, em até cinco anos, o atendimento escolar das crianças e dos

jovens indígenas, do campo e dos remanescentes dos quilombos em todos os níveis

da educação básica.

8.2.3 – Instalar, em até dois anos, laboratórios de informática conectados à internet

em todas as escolas estaduais indígenas, do campo e das comunidades

remanescentes dos quilombos.

8.2.4 – Desenvolver e consolidar, em até três anos, modelo de organização e

funcionamento das escolas indígenas, do campo e das comunidades remanescentes

de quilombos.

8.2.5 – Ampliar progressivamente o número de escolas estaduais de educação

indígena, do campo e das comunidades remanescentes de quilombos que

desenvolvam projetos sociais, esportivos, culturais e de lazer, em horário extraturno e

nos finais de semana.

8.2.6 – Ampliar as opções de cursos de formação de educadores indígenas, do

campo e de comunidades remanescentes de quilombos, por meio da oferta de cursos

nos sistemas de alternância, presencial e a distância.

9 – Educação nos Sistemas Prisional e Socioeducativo

9.1 – Ações Estratégicas

9.1.1 – Garantir a oferta de educação aos adolescentes, aos jovens e aos adultos

vinculados aos sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado, em especial nos
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níveis fundamental e médio e na modalidade de formação profissional.

9.1.2 – Elaborar, em até 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, ao mobiliário, aos 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.

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 as 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 até dez anos, das unidades penitenciárias e socioeducativas

aos padrões de atendimento estabelecidos.

9.2.2 – Assegurar que, em até 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 até 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

aperfeiçoamento profissional, à atualização dos conteúdos curriculares e temas

transversais, à utilização adequada das novas tecnologias de informação e
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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 – Ampliar a oferta de vagas em cursos normais de nível médio destinados à

formação de docentes para a educação infantil.

10.1.4 – Rever e consolidar, em até 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.

10.1.5 – Implementar, em até dois anos, programa de aquisição de computadores e

outros materiais para o uso dos profissionais de educação básica das escolas

públicas.

10.1.6 – Adequar as carreiras dos profissionais de educação básica, instituídas pela

Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004, às disposiçõ es da Resolução CNE/CEB n°

2/2009, que fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração

dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública.

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

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 até dois anos, programa de formação de
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professores e gestores de educação especial, promovendo a sua capacitação em

braille, libras, comunicação alternativa e outros conteúdos pertinentes ao atendimento

de alunos com necessidades educativas especiais.

10.2.2 – Elaborar e implementar, em até 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, admitindo-se possibilidade de licença remunerada sem prejuízo para a

carreira.

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 até cinco anos, a taxa de

professores com formação completa de nível médio ou superior atuando na educação

infantil e, para 93% (noventa e três por cento), em até dez anos.

10.2.5 – Elevar para 80% (oitenta por cento), em até cinco 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 até 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 até dois anos, sistema de certificação

ocupacional de educadores e demais profissionais da educação.

10.2.8 – Garantir, em até cinco anos, que todos os auxiliares de 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
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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 a 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 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

a rede 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 suas 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% (vinte e cinco por cento) das receitas do Estado e dos Municípios destinados

à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.

11.1.8 – Incentivar a criação de sistemas municipais de educação e a formação e a

consolidação de conselhos municipais de educação.

11.1.9 – Efetivar programas de educação alimentar e nutricional nas escolas da

educação básica, com o objetivo de estimular a formação de hábitos alimentares

saudáveis.

11.1.10 – Implementar programas de capacitação continuada de recursos humanos

envolvidos na execução do programa de alimentação escolar .

11.1.11 – Dotar o órgão central da Secretaria de Estado de Educação e as

superintendências regionais de ensino de nutricionistas habilitados, com vínculo com
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a administração pública, para coordenar as ações dos programas de alimentação

escolar.

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, dos

profissionais e das escolas públicas, visando a 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 PDEMG e os respectivos planos municipais de

educação, assegurando o cumprimento de suas metas, sua 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, 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 – Realizar conferências municipais de educação, para análise do

desenvolvimento dos Planos Decenais Municipais de Educação e replanejamento.

11.2.7 – Estimular a informatização das secretarias municipais de educação,

visando a criar um sistema municipal em rede, de forma a agilizar e modernizar a

gestão educacional.

11.2.8 – Informatizar, em até quatro anos, o órgão central da Secretaria de Estado

de Educação e as superintendências regionais de ensino, garantindo-se a

manutenção dos equipamentos, a atualização dos programas e a capacitação dos
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profissionais.

11.2.9 – Estabelecer parcerias entre as secretarias de educação e os 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, em até 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 o diálogo com os dirigentes municipais, com o envolvimento das

secretarias municipais de educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de

Educação – Undime – e das 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, em até três anos, regime de cooperação entre o Estado e

os Municípios por meio de regras e critérios capazes de nortear e aprimorar as ações

conjuntas em relação:

12.2.1.1 – à distribuição das responsabilidades pelo atendimento da demanda da

educação básica;

12.2.1.2 – ao 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;

12.2.1.3 – à garantia de participação dos profissionais da educação nos programas

e cursos de formação continuada em serviço, promovidos de forma compartilhada

pelas redes municipais e pela rede estadual;

12.2.1.4 – à realização de avaliação sistêmica nas redes de ensino;
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12.2.1.5 – ao compartilhamento dos dados estatístico-educacionais das redes de

ensino.

12.2.2 – Aperfeiçoar a política de cooperação entre o Estado e os Municípios

relativa ao programa de transporte escolar, com prioridade para a educação do

campo, garantindo, em até três anos:

12.2.2.1 – atendimento aos alunos da educação básica que dele necessitarem em

todas as etapas e modalidades de ensino;

12.2.2.2 – repasse aos Municípios do valor relativo ao transporte de alunos da rede

estadual;

12.2.2.3 – cumprimento da legislação de transporte escolar;

12.2.2.4 – intensificação do acompanhamento e da fiscalização do programa de

transporte escolar, por meio do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do

Fundeb;

12.2.2.5 – aumento e adequação, em até 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 Estado e Municípios, visando a facilitar os

processos de cessão, compartilhamento, reforma e ampliação de prédios, a aquisição

de mobiliário e 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 de outras mídias.

12.2.6 – Implantar calendário permanente de competições esportivas e

paradesportivas nas escolas de ensinos fundamental e médio, de forma articulada

entre as redes de ensino estadual, municipais e privada.

ANEXO II

(a que se refere o § 2° do art. 1° da Lei n° , de d e de 2010)
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1 – Introdução

2 – Antecedentes históricos

2.1 – O contexto nacional

2.2 – O contexto estadual

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 n° 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. 2°, determin a 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 também 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 nem 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
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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

a planejar juntos.

Em Minas, a riqueza desse processo não foi perdida nem 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 de

diagnóstico 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
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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 vista das medidas

educacionais que objetiva implementar, o PDEMG legitima-se tanto pelo processo

coletivo de sua elaboração quanto 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 diversos setores do poder público, assim como os

setores organizados da sociedade civil direta ou indiretamente relacionados com a

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

através 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 Federal de 1934, sobre a necessidade de

elaboração de um Plano Nacional de Educação. Entretanto, somente com a
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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 elaborado o Plano Nacional de Educação para Todos, num amplo processo

democrático coordenado pelo Ministério de Educação – MEC.

Em 1996, foi aprovada a Lei n° 9.394, de 20 de deze mbro de 1996, conhecida 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 –, e 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 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
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ensino público nos estabelecimentos oficiais.

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; há, 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.

2.2 – O contexto estadual

É importante ressaltar que nessa empreitada a que todos os Estados brasileiros

foram desafiados, Minas está sobressaindo. Embora o art. 10 da LDB, de 1996,
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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 Undime-MG, um percurso diferenciado de planejamento, a

partir de uma 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

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
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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; 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
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as próprias condições de educabilidade, interferindo no rendimento escolar dos

alunos e produzindo histórias de fracasso que alimentam um círculo 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

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 –,
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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 Sistema de Avaliação da Educação

Básica –Saeb –, pelo Exame Nacional do Ensino Médio – 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

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
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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

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
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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

públicas. É necessário que a 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
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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 básica; elevar a taxa de

atendimento da educação infantil e do 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 a atender às carências e às

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 um
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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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.311 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.311/2008, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que altera

dispositivos da Lei n° 15.025, de 19 de janeiro de 2004, que dispõe sobre

consignação em folha de pagamento de servidores públicos ativo e inativo e

pensionista do Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do

Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno, com a Eme nda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.311/2008

Dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor público ativo ou

inativo e de pensionista do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – As consignações em folha de pagamento de servidor público civil ou
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militar, ativo ou inativo e de pensionista da administração direta, autárquica e

fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas

serão reguladas por esta lei.

Art. 2° – Considera-se consignação em folha de paga mento o desconto efetuado na

remuneração, provento ou pensão do servidor público ativo ou inativo e de

pensionista da administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes e órgão do

Estado, tendo por objeto o adimplemento de obrigações de sua titularidade

assumidas junto às entidades enumeradas nesta lei.

Art. 3° – Para fins do disposto nesta lei, consider a-se:

I – consignante o órgão ou a entidade da administração direta, autárquica ou

fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas

que proceda a desconto relativo às consignação compulsória ou facultativa na

remuneração do servidor público ativo, aposentado ou pensionista integrante dos

Poderes do Estado, em favor do consignatário;

II – consignatário o beneficiário dos créditos resultantes de consignação

compulsória ou facultativa;

III – consignação compulsória o desconto incidente sobre remuneração, provento

ou pensão do servidor ativo ou inativo e do pensionista, procedido por força de lei ou

de mandato judicial;

IV – consignação facultativa o desconto incidente sobre remuneração, provento ou

pensão do servidor ativo ou inativo e do pensionista, mediante prévia e expressa

autorização deste e da entidade consignante.

Art. 4° – São consideradas consignações compulsória s para fins do disposto nesta

lei:

I – contribuição para o Plano de Seguridade Social;

II – contribuição para a Previdência Social;

III – pensão alimentícia judicial;

IV – tributos incidentes sobre rendimentos do trabalho assalariado;

V – reposição e indenização de valores ao erário;

VI – custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela administração direta,

autárquica ou fundacional;
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VII – cumprimento de decisão judicial ou administrativa;

VIII – mensalidade ou contribuição em favor de entidades sindicais, nos termos da

lei;

IX – outros descontos compulsórios instituídos por lei.

Art. 5° – São consideradas consignações facultativa s para fins do disposto nesta lei:

I – mensalidade instituída para o custeio de entidade de classe, associação, clube

de servidores e sindicato;

II – mensalidade em favor de cooperativa instituída de acordo a Lei Federal n°

5.764, de 16 de dezembro de 1971;

III – contribuição para entidade aberta ou fechada de previdência complementar que

opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e previdência

complementar, bem como para seguradora que opere com planos de seguro de vida

e renda mensal;

IV – amortização de empréstimo ou financiamento concedido por instituição

financeira pública ou privada, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil,

mesmo mediante cartão de crédito, observado o disposto no inciso IV do art. 6° desta

lei;

V – pensão alimentícia de caráter voluntário, consignada em favor de dependente

que conste dos registros funcionais de servidor ativo ou inativo ou de pensionista;

VI – prestação relativa ao financiamento de imóvel adquirido de entidade

financiadora de imóveis residenciais;

VII – prêmio de seguro de vida de servidor coberto por entidade fechada ou aberta

de previdência privada ou por seguradora que opere com planos de pecúlio, saúde,

seguro de vida, renda mensal ou previdência complementar.

Art. 6° – Somente serão admitidas como entidades co nsignatárias para fins de

consignação facultativa;

I – entidade de classe, associação e clube representativos de servidores;

II – partido político;

III – cooperativa instituída nos termos da Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro

de 1971;

IV – instituição financeira pública ou privada;
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V – instituição financiadora de aquisição de imóvel residencial integrante do

Sistema Financeiro Habitacional – SFH;

VI – entidade de previdência pública ou privada;

VII – sociedade seguradora, com funcionamento autorizado pela Superintendência

de Seguros Privados – Susep –, do Ministério da Fazenda;

VIII – entidade de previdência complementar, observados os critérios estabelecidos

na legislação federal;

Art. 7° – O credenciamento do consignatário se fará  mediante prévio preenchimento

de formulário próprio, conforme modelo definido em regulamento de cada um dos

Poderes ou órgãos previstos no art. 1° desta lei, o  qual será acompanhado de cópia

autenticada dos seguintes documentos:

I – relação dos produtos e serviços oferecidos e as condições a serem observadas;

II – atos constitutivos e alterações posteriores, devidamente autenticados;

III – certificado de registro na organização estadual de cooperativas e autorização

do Banco Central do Brasil, publicada no órgão oficial de imprensa, quando se tratar

de mensalidade em favor de cooperativa constituída de acordo com a Lei Federal n°

5.764, de 1971;

IV – autorização do Banco Central do Brasil para operar na carteira de crédito

imobiliário;

V – autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil, quando

se tratar de instituição financeira;

VI – ata da última eleição e posse da diretoria vigente.

Art. 8° – O credenciamento de consignatário será de ferido pelo órgão responsável

de cada um dos Poderes e órgãos do Estado previstos no art. 1° desta lei, depois de

atestada a regularidade da documentação e do cumprimento dos requisitos

necessários, nos termos desta lei.

Art. 9° – O pedido de consignação facultativa será feito mediante fomulário próprio,

de acordo com o modelo a ser instituído em regulamento.

Art. 10 – Para fins do processamento de consignação facultativa, o consignatário

deverá enviar ao órgão competente os dados relativos aos descontos.

§ 1° – A remessa dos dados fora dos prazos definido s pelo órgão responsável para
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esse fim implicará recusa ou exclusão das respectivas consignações da folha de

pagamento do mês de competência.

§ 2° – A instituição consignatária disponibilizará ao beneficiário que solicitar a

quitação antecipada de seu débito, no prazo máximo de cinco dias úteis contados do

recebimento da solicitação, o boleto para pagamento, contendo o valor total

antecipado do débito, o valor do desconto e o valor líquido a pagar, além da planilha

demonstrativa do cálculo do saldo devedor.

Art. 11 – Não será admitida a consignação em folha de pagamento de desconto

inferior a R$10,00 (dez reais).

Art. 12 – A soma das consignações compulsórias com as facultativas de cada

servidor não poderá exceder, mensalmente, a 70% (setenta por cento) da

remuneração bruta, assim considerada a totalidade dos pagamentos que

ordinariamente lhe são feitos, excluindo-se os de caráter extraordinário ou eventual, e

os descontos facultativos não poderão exceder a 40% (quarenta por cento) da

remuneração líquida.

§ 1° – Como margem para as consignações facultativa s, a que se refere o “caput”

deste artigo, será reservado exclusivamente o limite de 10% (dez por cento) para

desconto a favor de operações de empréstimo ou financiamento realizadas por

intermédio de cartão de crédito.

§ 2° – Entende-se como remuneração líquida a remune ração fixa do servidor ativo

ou inativo e de pensionista, deduzida de todos os descontos legais, excluídas todas

as vantagens de caráter temporário ou eventual.

§ 3° – Para fins do disposto nesta lei, as consigna ções incidirão também nos meses

em que o servidor estiver em gozo de férias.

Art. 13 – As consignações compulsórias terão prioridade sobre as consignações

facultativas.

Art. 14 – A consignação em folha de pagamento não implica corresponsabilidade

dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica ou fundacional por

obrigação de natureza pecuniária assumida pelo servidor ativo ou inativo ou pelo

pensionista junto ao consignatário.

Art. 15 – A qualquer momento poderá o Estado descredenciar ou suspender o
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credenciamento de entidade consignatária que não comprovar o atendimento das

exigências desta lei ou que comprovadamente praticar ato lesivo ao consignado, nos

termos da legislação em vigor, observados o contraditório, a ampla defesa e o

regulamento de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado.

§ 1° – O ato de descredenciamento ou suspensão será  publicado no órgão oficial

de imprensa do Estado e comunicado aos servidores e pensionistas.

§ 2° – Somente dois anos após o descredenciamento p revisto no “caput” deste

artigo poderá o consignatário solicitar novo credenciamento.

§ 3° – O processo de descredenciamento poderá ser i nstaurado de ofício ou a

pedido do interessado, observado, no que couber, o disposto na Lei n° 14.184, de 31

de janeiro de 2002.

Art. 16 – A divulgação de dados relativos a servidor ou pensionista, inclusive quanto

ao limite dos valores de margem e saldo consignável, somente poderá ser realizada

mediante sua autorização expressa.

§ 1° – A utilização ou a divulgação irregular de da dos relativos a servidor ou

pensionista implicará responsabilização do agente que a tenha realizado ou

permitido, ou que tenha deixado de tomar as providências legais para sua suspensão

ou impedimento.

§ 2° – Apurada a responsabilidade de agente público  e havendo providência a ser

tomada fora do âmbito do Poder ao qual estiver ele vinculado, será dada ciência dos

fatos aos órgãos competentes, para as medidas cabíveis.

Art. 17 – A consignação facultativa pode ser cancelada:

I – por força de lei;

II – por ordem judicial;

III – por vício insanável no processo de consignação;

IV – quando ocorrer ação danosa aos interesses do consignado, praticada por

consignatário ou terceiro que com ele contrate;

V – por interesse da entidade consignatária, expresso por meio de solicitação

formal;

VI – a pedido formal do consignado;

VII – pela administração pública, a qualquer tempo, quando comprovar que a
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entidade consignatária não atende às exigências legais.

§ 1° – O pedido de cancelamento de consignação, por  parte do consignado, implica

interrupção do desconto na folha de pagamento do mês em que for formalizado ou na

folha do mês subseqüente, caso a do mês do pedido já tenha sido processada.

§ 2° – As consignações facultativas relativas a emp réstimo ou a venda de produtos

somente poderão ser canceladas pelo servidor ou pensionista com a aquiescência do

consignatário, mediante pedido formal, e as demais, mediante comunicação prévia ao

consignatário.

§ 3° – A consignação de mensalidade em favor de ent idade sindical somente

poderá ser cancelada após a comprovação do desligamento do servidor do sindicato.

§ 4° – A consignação relativa à amortização de empr éstimo ou financiamento,

mesmo efetuado mediante cartão de crédito, somente poderá ser cancelada após a

liquidação do saldo devedor do contrato e à vista de prévia e expressa anuência do

consignante.

Art. 18 – Na hipótese de se verificar insuficiência ou inexistência de saldo disponível

para a realização de descontos facultativos regularmente autorizados, a ordem de

prioridade para o atendimento aos consignatários terá como critério a antiguidade do

desconto na folha de pagamento.

Art. 19 – Na hipótese de a consignação referente à amortização de empréstimos e

financiamentos não poder ser integralmente efetivada por falta de margem

consignável, será utilizado o saldo disponível, e os valores que eventualmente o

ultrapassarem serão incorporados ao saldo devedor da operação, incidindo sobre

eles os encargos contratuais pactuados.

Parágrafo único – Os valores a que se refere o “caput” serão descontados por

ocasião do vencimento da operação de crédito, com a prorrogação do prazo das

prestações.

Art. 20 – As despesas para a cobertura do custo de processamento de dados, no

caso de consignação para amortização de empréstimo ou financiamento, mesmo

habitacional, correrão por conta do consignatário, mediante retenção de 1% (um por

cento) do valor total da consignação.

Art. 21 – Os Poderes do Estado, o Ministério Público e o Tribunal de Contas
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expedirão as normas necessárias à execução das disposições contidas neste lei.

Art. 22 – Fica revogada a Lei n° 15.025, de 19 de j aneiro de 2004.

Art. 23 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.333 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.333/2008, de autoria do Deput ado Padre João, que institui a

Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização

e à Transformação da Macaúba - Pró-Macaúba -, 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° 2.333/2008

Institui a política estadual de incentivo ao cultivo, à extração, à comercialização, ao

consumo e à transformação da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas - Pró-

Macaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a política estadual de in centivo ao cultivo, à extração, à

comercialização, ao consumo e à transformação da macaúba e das demais palmeiras

oleaginosas - Pró-Macaúba -, com o objetivo de promover a integração das

comunidades que tradicionalmente as exploram, por meio do incentivo ao uso e ao

manejo racional dessas espécies, e de transformar a atividade em alternativa para a

agricultura familiar e o agronegócio, observados os requisitos para a sustentabilidade

ambiental.

Art. 2° - A política de que trata esta lei tem como  diretrizes:

I - identificar áreas onde existam comunidades que tradicionalmente vivam da

cultura da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas;
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II - criar mecanismos de incentivo à preservação das áreas de ocorrência das

espécies de palmeiras suscetíveis de manejo;

III - criar mecanismos para que as comunidades a que se refere o art. 1°,

organizadas em cooperativa ou outra forma associativa, possam utilizar as áreas de

reserva legal existentes em suas propriedades para a coleta de frutos da macaúba e

das demais palmeiras oleaginosas;

IV - desenvolver ações, experimentos e pesquisas com vistas à produção de

mudas, ao plantio, ao manejo, à colheita, à transformação e à comercialização dos

frutos da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas, bem como de produtos,

subprodutos e derivados dessas palmeiras, e à melhoria da sua qualidade;

V - pesquisar e divulgar os aspectos culturais e folclóricos relacionados com a

macaúba e as demais palmeiras oleaginosas, divulgar os eventos comemorativos e

datas relevantes relativos a essas espécies, identificar as principais áreas adequadas

ao turismo onde haja ocorrência dessas espécies e incentivar sua prática;

VI - divulgar os componentes nutricionais e medicinais da macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas;

VII - incentivar a comercialização e a industrialização da macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas, mediante seu beneficiamento em produtos, subprodutos e

derivados, visando a sua utilização para diversos fins;

VIII - criar modelo de certificação que identifique a área de produção e ateste a

qualidade de produtos, subprodutos ou derivados da macaúba e das demais

palmeiras oleaginosas;

IX - incentivar o aperfeiçoamento técnico, o desenvolvimento econômico e a

organização em cooperativas e outras formas associativas dos produtores e

trabalhadores envolvidos na exploração da macaúba e das demais palmeiras

oleaginosas;

X - criar mecanismos de fomento para a plantação comercial da macaúba e das

demais palmeiras oleaginosas, mediante financiamento com recursos das instituições

financeiras do Estado;

XI - incentivar a criação de projetos de integração entre o produtor e a indústria.

Art. 3° - As ações governamentais de planejamento e  implementação das
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atividades relativas à macaúba e às demais palmeiras oleaginosas poderão contar

com a participação de representantes de instituições públicas e de organizações não

governamentais ligadas à agricultura familiar, aos trabalhadores e produtores rurais e

à proteção do meio ambiente.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.344 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.344/2008, de autoria do Deput ado João Leite e outros, que

altera dispositivo da Lei n° 6.763, de 26 de dezemb ro de 1975, que consolida a

Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais 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° 2.344/2008

Acrescenta inciso ao § 2° do art. 114 da Lei n° 6.7 63, de 26 de dezembro de 1975,

que consolida a legislação tributária do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado ao § 2° do art. 114 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, o seguinte inciso VI:

“Art. 114 - (...)

§ 2° - (...)

VI - utilizada por templo de qualquer culto.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.428 /2008
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.428/2008, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

acrescenta o art. 11-A à Lei n° 14.185, de 31 de ja neiro de 2002, que dispõe sobre o

processo de produção do Queijo Minas Artesanal 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° 2.428/2008

Altera dispositivos da Lei n° 14.185, de 31 de jane iro 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. 1° – O art. 1°, o § 1° do art. 3° e o inciso I I do art. 5° da Lei n° 14.185, de 31 de

janeiro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – É considerado Queijo Minas Artesanal o q ueijo 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.

§ 1° – O Queijo Minas Artesanal confeccionado confo rme a tradição histórica e

cultural da área demarcada onde for produzido receberá certificação diferenciada.

§ 2° – O poder público promoverá o registro dos pro cessos de produção do Queijo

Minas Artesanal de que trata este artigo nas áreas demarcadas do Estado, para fins

de proteção do patrimônio cultural, quando couber.

(...)

Art. 3° – (...)

§ 1° – O cadastramento no IMA para os fins deste ar tigo 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

pela qualidade dos queijos produzidos, e apresentação de laudo técnico-sanitário da
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queijaria, emitido por médico veterinário.

(...)

Art. 5° – (...)

II – impedimento, por meio de cerca, do acesso de animais e de pessoas estranhas

à produção;”.

Art. 2° – Fica acrescentado ao art. 8° da Lei n° 14 .185, de 2002, o seguinte § 4° :

“Art. 8° – (...)

§ 4° – O rótulo do Queijo Minas Artesanal será elab orado conforme padrão

estabelecido em regulamento.”.

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

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.525 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.525/2008, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que

determina o pagamento de indenização à vítima de tortura praticada por agente

público do Estado, foi aprovado no 2° turno, na for ma do vencido no 1° turno,

rejeitados os §§ 3° e 4° de seu art. 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° 2.525/2008

Determina o pagamento de indenização à vítima de tortura praticada por agente

público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Estado pagará indenização à vítima de t ortura praticada por seus

agentes condenados em decisão judicial transitada em julgado referente a conduta

delituosa tipificada nos dispositivos da Lei Federal n° 9.455, de 7 de abril de 1997.

Art. 2° – A indenização a que se refere esta lei só  poderá ser paga se requerida
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pela vítima, por seu representante com poderes específicos ou por seu sucessor

legal, no prazo de noventa dias contados da data da expedição da certidão judicial do

trânsito em julgado do processo que tiver culminado com a condenação do agente

estadual e no qual figure a identificação da vítima requerente.

Parágrafo único – Para que haja o pagamento da indenização, a vítima, seu

representante com poderes específicos ou seu sucessor legal assinará termo em que

reconheça a plena reparação material por parte do Estado em razão das lesões

resultantes da tortura praticada.

Art. 3° – Os valores da indenização de que trata es ta lei serão pagos em parcela

única, observados os seguintes limites:

I – no mínimo, 2.500 Ufemgs (duas mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) e, no máximo, 5.000 (cinco mil) Ufemgs, nos casos em que a tortura

houver acarretado lesão corporal de qualquer natureza;

II – no mínimo, 5.001 (cinco mil e uma) Ufemgs e, no máximo, 10.000 (dez mil)

Ufemgs, nos casos em que a tortura houver acarretado invalidez parcial;

III – no mínimo, 40.000 (quarenta mil) Ufemgs, nos casos em que a tortura houver

acarretado invalidez permanente;

IV – no mínimo, 50.000 (cinquenta mil) Ufemgs, nos casos em que a tortura houver

acarretado a morte da vítima, na seguinte ordem:

a) aos descendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro

sobrevivente;

b) aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente;

c) ao cônjuge ou companheiro sobrevivente.

Parágrafo único – Nas hipóteses previstas nos incisos III e IV, serão considerados,

na fixação do valor da indenização, segundo um juízo de razoabilidade e

proporcionalidade, a idade da vítima, sua condição socioeconômica e seu padrão

remuneratório, entre outras peculiaridades do caso concreto.

Art. 4° – A decisão sobre o pagamento da indenizaçã o instituída por esta lei será de

responsabilidade do Conselho Estadual de Direitos Humanos e terá caráter

irrecorrível.

Parágrafo único – Se o valor da indenização, a ser fixado pelo Conselho a que se
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refere o “caput”, exceder a disponibilidade orçamentária, haverá determinação da

inclusão do valor necessário na proposta orçamentária do exercício subsequente.

Art. 5° – O prazo a que se refere o § 1° do art. 1°  da Lei n° 13.187, de 20 de janeiro

de 1999, fica reaberto no período compreendido entre a data da publicação desta lei

e 30 de abril de 2011.

Art. 6° – A ementa da Lei n° 13.187, de 1999, passa  a ser: “Determina o pagamento

de indenização à vítima de tortura praticada por agente do Estado em razão de

participação em atividades políticas, no período que especifica.”.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 54/2009

Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 54/2009, apr esentada por 1/3 dos

membros da Assembleia Legislativa, tendo como primeiro signatário o Deputado

Lafayette de Andrada, altera a Constituição do Estado para adequação ao disposto

na Constituição da República.

Aprovada no 2° turno, com as Emendas n os 1 a 5 ao vencido no 1° turno, vem agora

a proposta 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.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 54/2009

Altera a Constituição do Estado para adequação ao disposto na Constituição da

República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – O § 5° do art. 14 da Constituição do Esta do passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 14 – (...)

§ 5° – Ao Estado somente é permitido instituir ou m anter fundação com natureza de
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pessoa jurídica de direito público, cabendo a lei complementar definir as áreas de sua

atuação.”.

Art. 2° – Fica acrescentado ao art. 19 da Constitui ção do Estado o seguinte

parágrafo único:

“Art. 19 – (...)

Parágrafo único – As administrações tributárias do Estado e dos Municípios,

atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de

carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades

e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de

informações fiscais, na forma da lei ou de convênio.”.

Art. 3° – O inciso II do “caput” do art. 20 da Cons tituição do Estado passa a vigorar

com a redação que segue, e fica o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 20 – (...)

II – nas autarquias e fundações públicas, por servidor público ocupante de cargo

público em caráter efetivo ou em comissão, por empregado público detentor de

emprego público ou designado para função de confiança ou por detentor de função

pública, na forma do regime jurídico previsto em lei;

(...)

Parágrafo único – A lei disporá sobre os requisitos e as restrições a serem

observados pelo ocupante de cargo ou detentor de emprego ou função que lhe

possibilite acesso a informações privilegiadas.”.

Art. 4° – O “caput” do art. 21 da Constituição do E stado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 21 – Os cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros

que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na

forma da lei.”.

Art. 5° – O “caput” e os §§ 4° a 8° do art. 24 da C onstituição do Estado passam a

vigorar com a redação que segue, e fica o artigo acrescido dos seguintes §§ 9° a 11:

“Art. 24 – A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 7°

deste artigo somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a

iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma
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data e sem distinção de índices.

(...)

§ 4° – Os acréscimos pecuniários percebidos por ser vidor público não serão

computados nem acumulados para o fim de concessão de acréscimo ulterior.

§ 5° – O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de  cargos, funções e empregos

públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos §§ 1°, 4° e 7° deste artigo e nos

arts. 150, “caput”, II, e 153, “caput”, III, e § 2°, I, da Constituição da República.

§ 6° – A lei estabelecerá a relação entre a maior e  a menor remuneração dos

servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no § 1° deste artigo.

§ 7° – O membro de Poder, o detentor de mandato ele tivo e os Secretários de

Estado serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de

representação ou outra espécie remuneratória, e observado, em qualquer caso, o

disposto no § 1° deste artigo.

§ 8° – A remuneração dos servidores públicos organi zados em carreira poderá ser

fixada nos termos do § 7° deste artigo.

§ 9° – Não serão computadas, para efeito dos limite s remuneratórios de que trata o

§ 1° deste artigo, as parcelas de caráter indenizat ório previstas em lei.

§ 10 – O disposto no § 1° deste artigo aplica-se às  empresas públicas e às

sociedades de economia mista, bem como às suas subsidiárias, que recebam

recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

§ 11 – Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os

valores do subsídio e da remuneração dos cargos, funções e empregos públicos.”.

Art. 6°– O “caput” e o parágrafo único do art. 25 d a Constituição do Estado passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25 – É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se

houver compatibilidade de horários e observado o disposto no § 1° do art. 24:

(...)

Parágrafo único – A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e

abrange autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista,

bem como suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo
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poder público.”.

Art. 7° – O “caput” do art. 26 da Constituição do E stado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 26 – Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no

exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:”.

Art. 8° – O § 5 o do art. 30 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 30 – (...)

§ 5° – O Estado instituirá planos de carreira para os servidores da administração

direta, das autarquias e das fundações públicas.”.

Art. 9° – O art. 36 da Constituição do Estado passa  a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 36 – Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Estado,

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime próprio de previdência

de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, dos servidores

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1° – Os servidores abrangidos pelo regime de prev idência de que trata este artigo

serão aposentados com proventos calculados a partir dos valores fixados na forma

dos §§ 3° e 17:

I – por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de

contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao

tempo de contribuição;

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo

exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se der a

aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e

cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se
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mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

§ 2° – Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua

concessão, não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que

se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3° – Para o cálculo dos proventos de aposentadori a, por ocasião de sua

concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as

contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e os

arts. 40 e 201 da Constituição da República, na forma da lei.

§ 4° – É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão

de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados,

nos termos definidos em lei complementar, os 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.

§ 5° – Os requisitos de idade e de tempo de contrib uição serão reduzidos em cinco

anos, em relação ao disposto no § 1°, III, “a”, des te artigo, para o professor que

comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação

infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 6° – É vedada:

I – a percepção de mais de uma aposentadoria pelos regimes de previdência a que

se referem este artigo e o art. 40 da Constituição da República, ressalvadas as

aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma prevista nesta

Constituição;

II – a percepção simultânea de proventos de aposentadoria pelos regimes de

previdência a que se referem este artigo e o art. 39 desta Constituição, bem como os

arts. 40, 42 e 142 da Constituição da República, com a remuneração de cargo, função

ou emprego públicos, ressalvados os cargos acumuláveis na forma prevista nesta

Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre

nomeação e exoneração.

§ 7° – Lei disporá sobre a concessão do benefício d a pensão por morte, que será
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igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o

art. 201 da Constituição da República, acrescido de 70% (setenta por cento) da

parcela excedente a esse limite, caso o servidor estivesse aposentado na data do

óbito;

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se

deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime

geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição da República,

acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite, caso o

servidor estivesse em atividade na data do óbito.

§ 8° – É assegurado o reajustamento dos benefícios de pensão e aposentadoria

para preservar, em caráter permanente, seu valor real, conforme critérios

estabelecidos em lei.

§ 9° – O tempo de contribuição federal, estadual, d istrital ou municipal será contado

para efeito de aposentadoria, e o tempo de serviço correspondente, para efeito de

disponibilidade.

§ 10 – A lei não poderá estabelecer nenhuma forma de contagem de tempo de

contribuição fictício.

§ 11 – Aplica-se o limite fixado no art. 24, § 1°, à soma total dos proventos de

aposentadoria, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos, funções ou

empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o

regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos

de aposentadoria com remuneração de cargo acumulável na forma desta

Constituição, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e

exoneração ou de cargo eletivo.

§ 12 – 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.

§ 13 – Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em

lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de
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emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

§ 14 – Lei de iniciativa do Governador do Estado poderá instituir regime de

previdência complementar para os servidores de que trata este artigo, por intermédio

de entidade fechada de previdência complementar, de natureza pública, que

oferecerá aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade

de contribuição definida, observado, no que couber, o disposto no art. 202 da

Constituição da República.

§ 15 – Após a instituição do regime de previdência complementar a que se refere o

§ 14, poderá ser fixado para o valor das aposentadorias e pensões de que trata este

artigo o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência

social de que trata o art. 201 da Constituição da República.

§ 16 – O disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver

ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime

de previdência complementar, mediante sua prévia e expressa opção.

§ 17 – Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo dos

proventos da aposentadoria previsto no § 3° deste a rtigo serão devidamente

atualizados, na forma da lei.

§ 18 – Incidirá contribuição, com percentual igual ao estabelecido para os

servidores titulares de cargo de provimento efetivo, sobre a parcela dos proventos de

aposentadoria e das pensões concedidos pelo regime de que trata este artigo que

supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de

previdência social de que trata o art. 201 da Constituição da República.

§ 19 – Quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante,

a contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de

proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o

art. 201 da Constituição da República.

§ 20 – O servidor de que trata este artigo que tenha cumprido as exigências para

aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1°, III , “a”, e no § 5° e que opte por

permanecer em atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da

sua contribuição previdenciária.
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§ 21 – Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência para

os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Estado e de mais de um

órgão ou entidade gestora do respectivo regime, ressalvado o disposto no § 10 do art.

39.

§ 22 – O órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social dos

servidores do Estado contará com colegiado, com participação paritária de

representantes e de servidores dos Poderes do Estado, ao qual caberá acompanhar

e fiscalizar a administração do regime, na forma do regulamento.

§ 23 – Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de

aposentadorias e pensões concedidas aos servidores e seus dependentes, em

adição aos recursos do Tesouro, o Estado poderá constituir fundos integrados pelos

recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer

natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desses

fundos.

§ 24 – É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do

requerimento de aposentadoria, e a não concessão desta importará o retorno do

requerente para o cumprimento do tempo necessário à aquisição do direito, na forma

da lei.

§ 25 – Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo

de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana,

hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.”.

Art. 10 – O § 11 do art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica o artigo acrescido do seguinte § 13:

“Art. 39 – (...)

§ 11 – Aplica-se ao militar o disposto nos §§ 1°, 3 °, 4° e 5° do art. 24, nos §§ 1°, 2°,

3°, 4°, 5° e 6° do art. 31 e nos §§ 9°, 24 e 25 do art. 36 desta Constituição e nos

incisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7° da Constituição da República.

(...)

§ 13 – Aos pensionistas dos militares aplica-se o que for fixado em lei

complementar específica.”.
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Art. 11 – O inciso I do § 5° do art. 53 e o § 3° do  art. 56 da Constituição do Estado

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 53 – (...)

§ 5° – (...)

I – pelo Governador do Estado, em caso de urgência ou de interesse público

relevante, com a aprovação da maioria dos membros da Assembleia Legislativa;

(...)

Art. 56 – (...)

§ 3° – Na hipótese prevista no § 2° deste artigo, o s autos serão remetidos dentro de

vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que esta, pelo voto da maioria de

seus membros, resolva sobre a prisão.”.

Art. 12 – Fica acrescentado ao art. 58 da Constituição do Estado o seguinte § 4°:

“Art. 58 – (...)

§ 4° – A renúncia de parlamentar submetido a proces so que vise ou possa levar à

perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as

deliberações finais de que tratam os §§ 2° e 3°.”.

Art. 13 – O inciso XI do art. 61 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

redação que segue, e fica o artigo acrescido dos seguintes incisos XX e XXI:

“Art. 61 – (...)

XI – criação, estruturação, definição de atribuições e extinção de Secretarias de

Estado e demais órgãos da administração pública;

(...)

XX – fixação do subsídio do Deputado Estadual, observado o disposto nos arts. 24,

§ 7°, e 53, § 6°, desta Constituição, e nos arts. 2 7, § 2°; 150, “caput”, II, e 153,

“caput”, III, e § 2°, I, da Constituição da Repúbli ca;

XXI – fixação dos subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários

de Estado, observado o disposto no art. 24, §§ 1° e  7°, desta Constituição, e nos arts.

150, “caput”, II, e 153, “caput”, III, e § 2°, I, d a Constituição da República.”.

Art. 14 – Os incisos IV, VI, XXI e XXXVI do “caput” do art. 62 da Constituição do

Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62 – (...)
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IV – dispor sobre a criação, a transformação ou a extinção de cargo, emprego e

função de seus serviços e de sua administração indireta;

(...)

VI – resolver sobre prisão e sustar o andamento de ação penal contra Deputado,

observado o disposto no art. 56;

(...)

XXI – escolher quatro dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas;

(...)

XXXVI – dispor sobre o sistema de previdência e assistência social dos seus

membros e o sistema de assistência social dos servidores de sua Secretaria;”.

Art. 15 – O inciso III do § 2° do art. 65 da Consti tuição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 65 – (...)

§ 2° – (...)

III – o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, o Estatuto dos Militares e as leis que

instituírem os respectivos regimes de previdência;”.

Art. 16 – As alíneas “b”, “c” e “d” do inciso I, o inciso II, a alínea “c” do inciso III, as

alíneas “a” e “b” do inciso IV e os §§ 1° e 2° do a rt. 66 da Constituição do Estado

passam a vigorar com a seguinte redação, e o inciso I do mesmo artigo fica acrescido

da seguinte alínea “h”:

“Art. 66 – (...)

I – (...)

b) o subsídio do Deputado Estadual, observado o disposto nos arts. 27, § 2°; 150,

“caput”, II, e 153, “caput”, III, e § 2°, I, da Con stituição da República;

c) os subsídios do Governador, do Vice-Governador e do Secretário de Estado,

observado o disposto nos arts. 150, “caput”, II, e 153, “caput”, III, e § 2°, I, da

Constituição da República;

d) a organização da Secretaria da Assembleia Legislativa, seu funcionamento e sua

polícia, a criação, a transformação ou a extinção de cargo, emprego e função e o

regime jurídico de seus servidores;

(...)
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h) a remuneração dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa,

observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o

disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição;

II – do Tribunal de Contas, por seu Presidente, a criação e a extinção de cargo e

função públicos e a fixação do subsídio de seus membros e da remuneração dos

servidores da sua Secretaria, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes

Orçamentárias;

III – (...)

c) o regime de previdência dos militares, o regime de previdência e o regime jurídico

único dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional,

incluídos o provimento de cargo e a estabilidade;

(...)

IV – (...)

a) a criação e a organização de juízo inferior e de vara judiciária, a criação e a

extinção de cargo e função públicos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e

dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus

membros e dos juízes, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição;

b) a criação, a transformação ou a extinção de cargo e função públicos de sua

Secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e a fixação da respectiva

remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição;

(...)

§ 1° – A iniciativa de que tratam as alíneas “a”, “ d”, “e”, “f” e “g” do inciso I do “caput”

será formalizada por meio de projeto de resolução.

§ 2° – Ao Procurador-Geral de Justiça é facultada, além do disposto no art. 125, a

iniciativa de projetos sobre a criação, a transformação e a extinção de cargo e função

públicos do Ministério Público e dos serviços auxiliares e a fixação da respectiva

remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição.”.

Art. 17 – O art. 75 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
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redação:

“Art. 75 – As disponibilidades de caixa do Estado e dos órgãos ou entidades da

administração direta e indireta serão depositadas nas instituições financeiras oficiais,

ressalvados os casos previstos em lei federal.”.

Art. 18 – O inciso II do § 3° do art. 77 da Constit uição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 77 – (...)

§ 3° – (...)

II – submeter à Assembleia Legislativa projeto de lei relativo a criação e extinção de

cargo e a fixação do subsídio de seus membros e da remuneração dos servidores de

sua Secretaria, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias;”.

Art. 19 – O § 4° do art. 78 da Constituição do Esta do passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 78 – (...)

§ 4° – O Conselheiro do Tribunal de Contas tem as m esmas garantias,

prerrogativas, impedimentos e subsídio do Desembargador, aplicando-se-lhe, quanto

a aposentadoria e pensão, as normas constantes no art. 36 desta Constituição.”.

Art. 20 – O “caput” do art. 84 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica o artigo acrescido do seguinte § 2°, passando seu parágrafo

único a vigorar como § 1°:

“Art. 84 – A eleição simultânea do Governador e do Vice-Governador do Estado,

para mandato de quatro anos, será realizada, no primeiro turno, no primeiro domingo

de outubro e, no segundo turno, se houver, no último domingo de outubro do ano

anterior ao do término do mandato vigente, e a posse ocorrerá no dia 1° de janeiro do

ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77 da Constituição

da República.

(...)

§ 2° – O Governador do Estado e quem o houver suced ido ou substituído no curso

do mandato poderá ser reeleito para um único período subsequente.”.

Art. 21 – Fica o art. 97 da Constituição do Estado acrescido do seguinte § 2°,
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passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 97 – (...)

§ 2° – As custas e os emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio

dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.”.

Art. 22 – Os incisos I, IV a VI e VIII a XI e as alíneas “a”, “d” e “f” do inciso II do art.

98 da Constituição do Estado passam a vigorar com a redação que segue, e fica o

“caput” acrescido dos seguintes incisos XII a XVI:

“Art. 98 – (...)

I – o ingresso na carreira se dará no cargo inicial de Juiz Substituto, mediante

concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do

Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, em todas as fases, sendo exigidos o título

de bacharel em Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, e obedecendo-

se, nas nomeações, à ordem de classificação;

II – (...)

a) na apuração de antiguidade, o Tribunal de Justiça poderá recusar o Juiz mais

antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme

procedimento próprio, assegurada a ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-

se a indicação;

(...)

d) a aferição do merecimento será feita conforme o desempenho, observados os

critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, a frequência

e o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento, oficiais ou reconhecidos, bem

como o funcionamento regular dos serviços judiciais na comarca;

(...)

f) não será promovido ou removido a pedido o Juiz que retiver, injustificadamente,

autos em seu poder além do prazo legal, ou que mantiver processo paralisado,

pendente de despacho, decisão ou sentença de sua competência, enquanto perdurar

a paralisação;

(...)

IV – serão previstos cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de

magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a
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participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e

aperfeiçoamento de magistrados;

V – a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão

o disposto no art. 36 desta Constituição;

VI – o Juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do Tribunal;

(...)

VIII – o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por

interesse público, fundar-se-á em decisão pelo voto da maioria absoluta dos membros

do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa;

IX – os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e as decisões,

fundamentadas, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, nos

casos em que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não

prejudique o interesse público no que se refere à informação;

X – as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e tomadas em

sessão pública, e as disciplinares, tomadas pelo voto da maioria absoluta dos

membros do Tribunal ou do órgão especial, assegurada a ampla defesa;

XI – nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser

constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco

membros, para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas

da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade, e

a outra metade, por eleição pelo tribunal pleno;

XII – a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual

entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas “b”, “d”, “e” e “f” do inciso

II;

XIII – a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas nos

juízos e tribunais de segundo grau, e seu funcionamento será garantido, nos dias em

que não houver expediente forense normal, por Juízes em plantão permanente;

XIV – o número de Juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva

demanda judicial e à respectiva população;

XV – os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e
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atos de mero expediente sem caráter decisório;

XVI – a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição.”.

Art. 23 – Os incisos I, II e III do “caput”, o “caput” do § 2° e o § 4° do art. 100 da

Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 100 – (...)

I – vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após o período de dois

anos de exercício;

II – inamovibilidade, salvo a remoção por motivo de interesse público, observado o

disposto no inciso VIII do art. 98 desta Constituição;

III – irredutibilidade do subsídio, ressalvado o disposto no “caput” e nos §§ 1° e 7°

do art. 24 desta Constituição e nos arts. 150, “caput”, II, e 153, “caput”, III, e § 2°, I, da

Constituição da República.

(...)

§ 2° – Os tribunais estaduais poderão, pelo voto da  maioria de seus membros e

assegurada ampla defesa, decidir pela exoneração, por ato ou por omissão ocorridos

durante o biênio do estágio, do magistrado de carreira:

(...)

§ 4° – Em caso de extinção da comarca ou mudança de  sede do juízo, será

facultado ao magistrado remover-se para outra comarca de igual entrância ou obter

disponibilidade com subsídio integral até seu aproveitamento na magistratura.”.

Art. 24 – O “caput” do art. 101 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 101 – O subsídio do magistrado será fixado em lei, com diferença não superior

a 10% (dez por cento) nem inferior a 5% (cinco por cento) de uma categoria da

carreira para a subsequente, e não poderá exceder a 90,25% (noventa vírgula vinte e

cinco por cento) do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal.”.

Art. 25 – O art. 102 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes incisos

IV e V:

“Art. 102 – (...)

IV – receber, a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física

ou de entidade pública ou privada, ressalvadas as exceções previstas em lei;
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V – exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou por aposentadoria

ou exoneração, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo.”.

Art. 26 – Os incisos I e II do art. 104 da Constituição do Estado passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 104 – (...)

I – a alteração do número de seus membros;

II – a criação e a extinção de cargo e a remuneração dos seus serviços auxiliares e

dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus

membros e dos juízes;”.

Art. 27 – Ficam acrescentados ao art. 105 da Constituição do Estado os seguintes

§§ 1° e 2°:

“Art. 105 – (...)

§ 1° – O Tribunal de Justiça poderá funcionar desce ntralizadamente, constituindo

câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em

todas as fases do processo.

§ 2° – O Tribunal de Justiça instalará a justiça it inerante, com a realização de

audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da

respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.”.

Art. 28 – Fica acrescentada ao inciso I do “caput” do art. 106 da Constituição do

Estado a seguinte alínea “k”:

“Art. 106 – (...)

I – (...)

k) reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade

de suas decisões, conforme estabelecido em lei;”.

Art. 29 – O art. 109 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 109 – A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos Juízes de Direito

e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar.”.

Art. 30 – O § 3° do art. 110 da Constituição do Est ado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 110 – (...)
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§ 3° – O subsídio do Juiz do Tribunal de Justiça Mi litar e o do Juiz Auditor serão

fixados em lei, observado o disposto no art. 101 desta Constituição.”.

Art. 31 – O art. 111 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos

crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares

militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao

Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da

graduação de praça.

Parágrafo único – Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar processar e julgar,

singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra

atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de

Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares.”.

Art. 32 – O “caput” do art. 114 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 114 – O Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com

competência exclusiva para questões agrárias, para dirimir conflitos fundiários.”.

Art. 33 – O inciso VI do “caput” do art. 118 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 118 – (...)

VI – partido político com representação na Assembleia Legislativa do Estado;”.

Art. 34 – O inciso I do “caput” do art. 122 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação, e o artigo fica acrescido dos seguintes inciso VI e §§ 2°, 3° e

4°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1 °, com a redação que segue:

“Art. 122 – (...)

I – propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços

auxiliares e a fixação do subsídio de seus membros e da remuneração de seus

servidores;

(...)

VI – elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de

Diretrizes Orçamentárias.
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§ 1° – Os atos de que tratam os incisos I, II, III e VI do “caput” deste artigo são da

competência do Procurador-Geral de Justiça.

§ 2° – Se o Ministério Público não encaminhar a res pectiva proposta orçamentária

dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo

considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores

aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites

mencionados no inciso VI do “caput” deste artigo.

§ 3° – Se a proposta orçamentária do Ministério Púb lico for encaminhada em

desacordo com os limites a que se refere o inciso VI do “caput” deste artigo, o Poder

Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta

orçamentária anual.

§ 4° – Durante a execução orçamentária do exercício , não poderá haver a

realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites

estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas,

mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.”.

Art. 35 – As alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do inciso I do art. 125 da Constituição do

Estado passam a vigorar com a seguinte redação, e fica o artigo acrescido do

parágrafo único a seguir:

“Art. 125 – (...)

I – (...)

a) ingresso na carreira do Ministério Público mediante concurso público de provas e

títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do

Estado de Minas Gerais, em sua realização, sendo exigidos o título de bacharel em

Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, e observando-se, nas

nomeações, a ordem de classificação;

(...)

c) subsídio fixado em lei, com diferença não superior a 10% (dez por cento) nem

inferior a 5% (cinco por cento) de uma categoria da carreira para a subsequente, não

podendo exceder o valor atribuído ao Procurador-Geral de Justiça, que não poderá

ser superior ao que perceber o Desembargador do Tribunal de Justiça;

d) aposentadoria dos membros do Ministério Público e pensão de seus
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dependentes, nos termos do art. 36 desta Constituição;

e) direitos previstos nos incisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7° da Constituição

da República, no § 4° e no inciso I do § 6° do art.  31 desta Constituição;

(...)

Parágrafo único – A distribuição de processos no Ministério Público será imediata.”.

Art. 36 – Os incisos II e III do art. 126 da Constituição do Estado passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 126 – (...)

II – inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do

órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de

seus membros, assegurada a ampla defesa;

III – irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto no “caput” e nos §§ 1° e 7°

do art. 24 desta Constituição e nos arts. 150, “caput”, II, e 153, “caput”, III, e § 2°, I, da

Constituição da República.”.

Art. 37 – Os incisos III e V do “caput” do art. 127 da Constituição do Estado, bem

como seu parágrafo único, renumerado como § 1°, pas sam a vigorar com a redação

que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes inciso VI e do § 2°:

“Art. 127 – (...)

III – participar de sociedade comercial, na forma da lei;

(...)

V – exercer atividade político-partidária;

VI – receber, a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física

ou de entidade pública ou privada, ressalvadas as exceções previstas em lei.

§ 1° – As funções do Ministério Público só podem se r exercidas por integrantes da

carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do

chefe da instituição.

§ 2° – Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no inciso V do art.

102 desta Constituição.”.

Art. 38 – O art. 131 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 131 – Às carreiras disciplinadas nas Seções I, II e III e nas Subseções I, II e III
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da Seção IV deste capítulo aplica-se o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição,

devendo os servidores integrantes das carreiras a que se referem as Subseções II e

III da Seção IV ser remunerados na forma do § 7° do  art. 24.”.

Art. 39 – Fica acrescentado ao “caput” do art. 144 da Constituição do Estado o

seguinte inciso IV:

“Art. 144 – (...)

IV – contribuição de seus servidores e militares, ativos e inativos, bem como de

seus pensionistas, com alíquota não inferior à da contribuição dos servidores titulares

de cargos efetivos da União, para custeio de regime próprio de previdência.”.

Art. 40 – As alíneas “a” dos incisos VIII e IX do art. 146 da Constituição do Estado

passam a vigorar com a redação que segue, ficando o inciso IX acrescido da seguinte

alínea “f”:

“Art. 146 – (...)

VIII – (...)

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física

ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a

sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, se no Estado estiver

situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou

serviço;

(...)

IX – (...)

a) sobre operação que destine mercadoria para o exterior nem sobre serviço

prestado a destinatário no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do

montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

(...)

f) sobre prestação de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão

sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita;”.

Art. 41 – O “caput” do art. 156 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 156 – As propostas orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário serão

elaboradas, respectivamente, pela Assembleia Legislativa e pelo Tribunal de Justiça,
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observados os limites estipulados conjuntamente e incluídos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias.”.

Art. 42 – Fica acrescentado ao inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado a

seguinte alínea “g”, ficando o artigo acrescido dos seguintes incisos XII e XIII:

“Art. 161 – (...)

IV – (...)

g) a realização de atividades da administração tributária;

(...)

XII – o aporte de recursos pelo Estado, por suas autarquias e fundações, por

empresas públicas e sociedades de economia mista, a entidade de previdência

complementar privada, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em

hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado;

XIII – a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos,

inclusive por antecipação de receita, pelo Estado e suas instituições financeiras, para

pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo e com pensionistas dos

Municípios.”.

Art. 43 – O art. 163 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 163 – Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Estadual ou

Municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem

cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,

proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos

créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1° – É obrigatória, no orçamento das entidades de  direito público, a inclusão da

verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas

em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1° de julho,

fazendo-se o pagamento, em valores atualizados monetariamente, até o final do

exercício seguinte.

§ 2° – As dotações orçamentárias e os créditos aber tos serão consignados

diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a

decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar o sequestro da
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quantia respectiva, a requerimento do credor, exclusivamente para os casos de

preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor

necessário à satisfação do seu débito.

§ 3° – O Presidente do Tribunal competente que, por  ato comissivo ou omissivo,

retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório incorrerá em crime de

responsabilidade.

§ 4° – Os débitos de natureza alimentícia compreend em aqueles decorrentes de

salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios

previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em

responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão

pagos com preferência sobre todos os demais débitos.

§ 5° – O disposto no “caput” deste artigo, relativa mente à expedição de precatórios,

não se aplica ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor,

devidas pelas Fazendas Públicas estadual ou municipal em virtude de sentença

judicial transitada em julgado.

§ 6° – O Estado e os Municípios poderão fixar, por leis próprias, valores distintos

para os débitos das entidades de direito público a serem considerados de pequeno

valor para fins do disposto no § 5°, segundo a capa cidade econômica de cada

entidade, valores esses que não poderão ser inferiores ao do maior benefício pago

pelo regime geral de previdência social.

§ 7° – É proibida a expedição de precatório complem entar ou suplementar de valor

pago, bem como o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução,

vedado o pagamento em parte na forma estabelecida no § 5° deste artigo e em parte

mediante expedição de precatório.”.

Art. 44 – O “caput” do art. 174 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação, e o artigo fica acrescido do seguinte § 3°:

“Art. 174 – O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores serão eleitos, para mandato

de quatro anos, em pleito direto e simultâneo, realizado em todo o Estado no primeiro

domingo de outubro do ano anterior ao do término do mandato daqueles a quem

devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 da Constituição da República no caso

de Municípios com mais de duzentos mil eleitores.
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(...)

§ 3° – O Prefeito e quem o houver sucedido ou subst ituído no curso do mandato

poderão ser reeleitos para um único período subsequente.”.

Art. 45 – O § 2° do art. 232 da Constituição do Est ado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 232 – (...)

§ 2° – A lei estabelecerá o estatuto jurídico da em presa pública e da sociedade de

economia mista, bem como de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica

de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo

sobre:

I – a sua função social e as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto

aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

III – a licitação e a contratação de obras, serviços, compras e alienações,

observados os princípios da administração pública;

IV – a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com

a participação de acionistas minoritários;

V – os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos

administradores.”.

Art. 46 – Fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte art. 283-A:

“Art. 283-A – Os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras

da área de educação do Poder Executivo do Estado e o pessoal civil da Polícia Militar

poderão ser remunerados na forma de subsídio, fixado nos termos de lei específica,

observados os limites e parâmetros estabelecidos nesta Constituição e o disposto

neste artigo.

§ 1° – A lei instituidora do regime de subsídio de que trata o “caput” poderá facultar

ao servidor a opção entre o regime de remuneração composto de vencimento básico

e vantagens e o regime de subsídio.

§ 2° – Ao servidor remunerado na forma de subsídio fica assegurada a percepção

de verbas de natureza indenizatória, inclusive as relativas à extensão de carga

horária, de vantagens decorrentes de direitos remuneratórios estabelecidos no



____________________________________________________________________________
2586

“caput” do art. 31 desta Constituição, exceto o adicional de desempenho e os direitos

estabelecidos em lei não aplicáveis ao regime de subsídio, e do abono de

permanência de que trata a Constituição da República.

§ 3° – O servidor remunerado na forma de subsídio n ão perceberá qualquer outra

parcela que lhe tenha sido concedida, no regime remuneratório anterior à instituição

do regime do subsídio, por força desta Constituição e da legislação ordinária,

inclusive aquelas de que tratam o art. 284 e o inciso II do art. 290 desta Constituição

e os arts. 112, 113, 114, II, 115, 118 e 120 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado, assegurado o direito às férias-prêmio

adquiridas e a adquirir.

§ 4° – É assegurado ao servidor enquadrado no regim e de subsídio o pagamento

pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, nos termos da lei.

§ 5° – O servidor enquadrado no regime de subsídio em exercício de cargo em

comissão ou função de confiança não fará jus à percepção das parcelas

remuneratórias vedadas ao servidor remunerado na forma de subsídio, nem ao

cômputo do tempo para a aquisição de novos adicionais.”.

Art. 47 – O parágrafo único do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 115 – (...)

Parágrafo único – Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de serviço do

servidor que, na data de publicação da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho

de 2003, fosse detentor, exclusivamente, de cargo de provimento em comissão,

declarado de livre nomeação e exoneração, quando exonerado e provido em outro

cargo de mesma natureza.”.

Art. 48 – Ficam acrescentados ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado os seguintes arts. 130 a 138:

“Art. 130 – É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria, bem

como de pensão a seus dependentes, aos servidores públicos que, até 31 de

dezembro de 2003, data de publicação da Emenda à Constituição da República n°

41, tiverem cumprido todos os requisitos para a obtenção desses benefícios, com

base nos critérios da legislação então vigente.
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§ 1° – O servidor de que trata o “caput” deste arti go que opte por permanecer em

atividade tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que

conte, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de

contribuição, se homem, fará jus a abono de permanência equivalente ao valor de

sua contribuição previdenciária.

§ 2° – Os proventos da aposentadoria integral ou pr oporcional a ser concedida aos

servidores públicos referidos no “caput” deste artigo, bem como as pensões de seus

dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que

foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão desses

benefícios ou de acordo com a legislação vigente, por opção do servidor.

§ 3° – São mantidos todos os direitos e garantias a ssegurados nas disposições

constitucionais vigentes em 16 de dezembro de 1998, data de publicação da Emenda

à Constituição da República n° 20, aos servidores e  aos militares, inativos e

pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como aos que já tenham

cumprido, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o

disposto no § 1° do art. 24 da Constituição do Esta do.

Art. 131 – Observado o disposto no art. 135 deste Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria

voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 36, §§ 3° e 17, da

Constituição do Estado, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo

da administração pública direta, autárquica e fundacional até 16 de dezembro de

1998, data de publicação da Emenda à Constituição da República n° 20, quando o

servidor preencher cumulativamente as seguintes condições:

I – tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,

se mulher;

II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do

tempo que, na data de publicação da Emenda à Constituição da República n° 20, de

1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea “a” deste inciso.
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§ 1° – O servidor que cumprir as exigências para ap osentadoria na forma do “caput”

deste artigo terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano

antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos no art. 36, § 1°, III, “a”, e §

5° da Constituição do Estado, na seguinte proporção :

I – 3,5% (três vírgula cinco por cento), para aquele que tiver completado as

exigências para aposentadoria na forma do “caput” deste artigo até 31 de dezembro

de 2005;

II – 5% (cinco por cento), para aquele que tiver completado as exigências para

aposentadoria na forma do “caput” deste artigo depois de 31 de dezembro de 2005.

§ 2° – Aplica-se ao magistrado e ao membro do Minis tério Público e do Tribunal de

Contas o disposto neste artigo.

§ 3° – Na aplicação do disposto no § 2° deste artig o, o magistrado ou o membro do

Ministério Público ou do Tribunal de Contas, se homem, terão o tempo de serviço

exercido até 16 de dezembro de 1998, data de publicação da Emenda à Constituição

da República n° 20, contado com acréscimo de 17% (d ezessete por cento),

observado o disposto no § 1° deste artigo.

§ 4° – O professor servidor do Estado, incluídas su as autarquias e fundações, que,

até 16 de dezembro de 1998, data de publicação da Emenda à Constituição da

República n° 20, tenha ingressado regularmente em c argo efetivo de magistério e que

opte por aposentar-se na forma do disposto no “caput” deste artigo terá o tempo de

serviço exercido até a publicação dessa emenda contado com acréscimo de 17%

(dezessete por cento), se homem, e de 20% (vinte por cento), se mulher, desde que

se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de

magistério, observado o disposto no § 1°.

§ 5° – O servidor de que trata este artigo que tenh a completado as exigências para

aposentadoria voluntária estabelecidas no “caput” e que opte por permanecer em

atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição

previdenciária.

§ 6° – Às aposentadorias concedidas de acordo com e ste artigo aplica-se o

disposto no art. 36, § 8°, da Constituição do Estad o.

Art. 132 – Ressalvado o direito de opção pela aposentadoria com base nas normas
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estabelecidas no art. 36 da Constituição do Estado ou nas regras estabelecidas no

art. 131 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o servidor do Estado,

incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até

31 de dezembro de 2003, data de publicação da Emenda à Constituição da República

n° 41, poderá aposentar-se com proventos integrais,  que corresponderão à totalidade

da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na

forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição

contidas no § 5° do art. 36 da Constituição do Esta do, preencher, cumulativamente,

as seguintes condições:

I – sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se

mulher;

II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se

mulher;

III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público;

IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der

a aposentadoria.

Parágrafo único – Aplica-se aos proventos de aposentadorias concedidas em

conformidade com este artigo o disposto no art. 134 deste Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias.

Art. 133 – Ressalvado o direito de opção pela aposentadoria com base nas normas

estabelecidas no art. 36 da Constituição do Estado ou nas regras estabelecidas nos

arts. 131 e 132 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o servidor do

Estado, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço

público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,

desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se

mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de

carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites estabelecidos no

art. 36, § 1°, III, “a”, e § 5° da Constituição do Estado, de um ano de idade para cada
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ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I.

Parágrafo único – Aplica-se ao valor dos proventos das aposentadorias concedidas

com base neste artigo o disposto no art. 134 deste Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, observando-se igual critério de revisão para as pensões

derivadas dos proventos de servidores falecidos que se tenham aposentado em

conformidade com este artigo.

Art. 134 – Observado o disposto no art. 24, § 1°, d a Constituição do Estado, os

proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargos de provimento efetivo

e as pensões já concedidas até 31 de dezembro de 2003, data de publicação da

Emenda à Constituição da República n° 41, bem como os proventos e pensões de

que tratam os arts. 130 e 132 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a

remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos

aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente

concedidos aos servidores em atividade, mesmo quando decorrentes da

transformação ou da reclassificação do cargo ou da função em que se deu a

aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da

lei.

Art. 135 – Observado o disposto no art. 36, § 10, da Constituição do Estado, o

tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria

cumprido até a edição de lei que discipline a matéria será contado como tempo de

contribuição.

Art. 136 – A vedação prevista no inciso II do § 6° do art. 36 da Constituição do

Estado não se aplica aos membros de Poder e aos inativos, servidores e militares,

que, até 16 de dezembro de 1998, data de publicação da Emenda à Constituição da

República n° 20, tenham ingressado novamente no ser viço público por concurso

público de provas ou de provas e títulos e pelas demais formas previstas na

Constituição do Estado, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma

aposentadoria pelos regimes de previdência a que se referem o art. 36 da

Constituição do Estado e o art. 40 da Constituição da República, aplicando-se-lhes,

em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 do art. 36 da Constituição do
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Estado.

Art. 137 – Os vencimentos, a remuneração, os subsídios, as vantagens e os

adicionais, bem como os proventos de aposentadoria, as pensões ou outras espécies

remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais

e de qualquer natureza, que estejam sendo recebidos pelos ocupantes de cargo,

emprego ou função pública da administração pública direta, autárquica e fundacional

e pelos membros de quaisquer dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do

Tribunal de Contas, bem como pelos detentores de mandato eletivo e pelos demais

agentes políticos, em desacordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos

aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito

adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.

Art. 138 – Enquanto não for editada a lei a que se refere o § 9° do art. 24 da

Constituição do Estado, não será computada, para efeito dos limites remuneratórios

de que trata o § 1° do mesmo artigo, nenhuma parcel a de caráter indenizatório, assim

definida pela legislação em vigor na data de publicação da Emenda à Constituição da

República n° 41, de 2003.”.

Art. 49 – Ficam revogados o art. 37, os incisos VII e VIII do art. 62, os §§ 1° a 5° do

art. 101, o inciso III do art. 104 e o art. 287 da Constituição do Estado.

Art. 50 – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.126 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.126/2009, de autoria do Deput ado Elmiro Nascimento, que

autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de

Tiros, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencid o 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° 3.126/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tiros 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 Tiros imóvel com

área de 14.400m² (quatorze mil e quatrocentos metros quadrados), situado na Av.

Antônio Carlos, lotes n°s 1.506 a 1.521 do quarteirão 109, naquele Município,

registrado sob o n° 3.232, a fls. 232 do Livro 2-G,  no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Tiros.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

moradias populares.

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 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.218 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.218/2009, 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° 3.218/2009

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
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Amparo imóvel com área de 690m² (seiscentos e noventa metros quadrados), situado

na Av. Ananias Luiz de Avelar, n° 200, Centro, naqu ele Município, registrado sob o n°

13.369, a fls. 132 do Livro 3-B-2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Bom Sucesso.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a instalação de

serviço de saúde 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 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.391 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.391/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, 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° 3.391/2009

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 693,512m² (seiscentos e noventa e três vírgula quinhentos e doze

metros quadrados), situado na Rua João Gomes Lima, naquele Município, registrado

sob o n° 659, a fls. 132 do Livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de
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unidade de atendimento de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

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

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.399 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.399/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Inconfidentes 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° 3.399/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Inconfidentes 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 Inconfidentes

imóvel com área de 4.054,07m² (quatro mil e cinquenta e quatro vírgula zero sete

metros quadrados), situado no Bairro Soledade do Moji, naquele Município, registrado

sob o n° 4.751, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Fino.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de um

centro comunitário de integração e lazer.

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.
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.540 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.540/2009, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que autoriza

o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de Belo

Horizonte, foi aprovado no 2° turno, na forma do 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° 3.540/2009

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Belo Horizonte o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer  reverter ao Município de Belo

Horizonte imóvel com área de 36.082,50m² (trinta e seis mil e oitenta e dois vírgula

cinquenta metros quadrados), situado naquele Município, registrado sob o n° 9.292,

no Livro 2, no Cartório do 7° Ofício de Registro de  Imóveis da Comarca de Belo

Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.666 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.666/2009, de autoria do Deput ado Zé Maia, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas 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
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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° 3.666/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas 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 Conceição das

Alagoas imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na

localidade de Olarias, naquele Município, registrado sob o n° 29.923, a fls. 8 do Livro

3-AF, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Governador Valadares.

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 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.708 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.708/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

acrescenta o § 3° e altera o “caput” do art. 1° da Lei n° 12.223, de 1° de julho de

1996, que obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil, 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 N° 3.708/2009
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Altera a Lei n° 12.223, de 1° de julho de 1996, que  obriga o Estado a fornecer

equipamento de segurança ao policial civil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 1° da Lei n° 12.223, de  1° de julho de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 3°:

“Art. 1° – O Estado fornecerá equipamento de segura nça ao policial civil, ao policial

militar, ao bombeiro militar e ao agente de segurança penitenciário.

(...)

§ 3° – Ao bombeiro militar serão fornecidos equipam entos de proteção individual,

que possibilitem, nos limites das tecnologias disponíveis, a segurança em suas

atividades.".

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Domingos Sávio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.725 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.725/2009, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que dispõe

sobre a apreensão de veículo em “blitz” ou em posto da Polícia Rodoviária Estadual e

dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, n a forma do Substitutivo n° 2 ao

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.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.725/2009

Estabelece normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal

clandestino de passageiros no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O transporte metropolitano e intermunicip al clandestino de passageiros

será coibido pelo Estado nos termos desta lei.
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Art. 2° – Para os efeitos desta lei, considera-se c landestino o transporte

metropolitano ou intermunicipal remunerado de passageiros, realizado por pessoa

física ou jurídica, em veículo particular ou de aluguel, que:

I – não possua a devida concessão, permissão ou autorização do poder

concedente;

II – não obedeça a itinerário definido pela Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas – Setop.

Art. 3° – Não será considerado clandestino o transp orte metropolitano ou

intermunicipal de passageiros realizado eventualmente por automóvel provido de

taxímetro e devidamente autorizado pelo poder público municipal, desde que o

retorno ao Município de origem da autorização seja realizado com o mesmo

passageiro do trajeto de ida ou com o veículo vazio.

Parágrafo único – No caso do transporte previsto no “caput” deste artigo, é vedado:

I – realizar serviço com característica de transporte coletivo, incluída a fixação de

itinerário ou de horário regular para embarque ou desembarque de passageiros, a

lotação de pessoas, a venda de passagens e a cobrança de preço por passageiro;

II – embarcar ou desembarcar passageiros ao longo do itinerário;

III – recrutar passageiros, inclusive em terminais rodoviários ou pontos de

embarque e desembarque do transporte coletivo;

IV – utilizar, em qualquer ponto do início ao fim do trajeto, terminais rodoviários para

embarque ou desembarque de passageiros.

V – realizar viagens habituais, com regularidade de dias, horários ou itinerários;

VI – fazer transporte de encomendas ou mercadorias nos veículos utilizados na

respectiva prestação

Art. 4° – Aplicam-se ao transporte metropolitano ou  intermunicipal remunerado de

passageiros autorizado pelo poder público estadual para o serviço fretado e ao

transporte individual de passageiros por táxi em região metropolitana as vedações

estabelecidas no parágrafo único do art. 3°

Art. 5° – A Secretaria de Estado de Transportes e O bras Públicas e o Departamento

de Estradas de Rodagem – DER-MG –, respeitada a competência de cada um, são

responsáveis pelo controle e pela fiscalização do transporte clandestino de
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passageiros de que trata esta lei.

Parágrafo único – A fiscalização de que trata esta lei, com vistas à maior eficiência

e à segurança dos usuários, poderá ser exercida, respeitada a competência de cada

um, isoladamente ou em conjunto com a Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas ou o DER-MG, pela Polícia Militar, Secretaria de Estado de Defesa

Social, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de Turismo, ou,

mediante convênio, por qualquer outro órgão ou entidade pública federal, estadual ou

municipal.

Art. 6° – Serão aplicadas à pessoa física ou jurídi ca que realizar transporte

clandestino de passageiros as seguintes sanções:

I – multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II – apreensão do veículo.

§ 1° – O valor da multa prevista no inciso I deste artigo será duplicado a partir da

primeira reincidência.

§ 2° – A autoridade competente instaurará o devido processo administrativo,

observadas as disposições legais aplicáveis, para processamento do auto de

infração.

Art 7° – O veículo apreendido será recolhido ao dep ósito e nele permanecerá sob

custódia e responsabilidade do órgão ou entidade competente, com ônus para seu

proprietário.

§ 1° – A restituição do veículo apreendido somente ocorrerá mediante o prévio

pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros,

remoção e estada.

§ 2° – A despesa com a estada do veículo em depósit o será de 25 (vinte e cinco)

Ufemgs por dia, podendo ser cobrada somente até os trinta primeiros dias.

Art. 8° – A autoridade competente, ao autuar o infr ator, representará perante a

autoridade policial objetivando a apuração das infrações criminais relacionadas com o

transporte clandestino, adotando, entre outras, as providências de que trata o art. 301

e seguintes do Código de Processo Penal.

Parágrafo único – Verificado prejuízo para a Fazenda Pública, a autoridade que

lavrar o auto de infração instaurará o respectivo processo administrativo contra o
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infrator e fará representação ao Ministério Público, nos termos do art. 2° do Decreto-

Lei Federal n° 3.240, de 8 de maio de 1941.

Art. 9° – Fica acrescentado ao art. 3° da Lei n° 11 .403, de 21 de janeiro de 1994, o

seguinte inciso XVII:

“Art. 3° – (...)

XVII – controlar e fiscalizar o transporte intermunicipal remunerado de passageiros,

inclusive quando realizado por táxi gerenciado pelos Municípios.”.

Art. 10 – Fica acrescentado ao art. 4° da Lei n° 14 .354, de 17 de julho de 2002, o

seguinte inciso VII, ficando seu inciso VII renumerado como inciso VIII:

"Art. 4° – (...)

VII – controlar e fiscalizar o transporte intermunicipal remunerado de passageiros,

inclusive quando realizado por táxi gerenciado pelos Municípios.”.

Art. 11 – Fica acrescentado ao art. 1°-A da Lei n° 10.846, de 3 de agosto de 1992, o

seguinte § 4°:

“Art. 1°-A – (...)

§ 4° – Na hipótese da citação de nomes de autoridad es ou homenageados na placa

de inauguração a que se refere o “caput”, poderão ser incluídos os nomes dos

parlamentares que tenham contribuído para a realização da obra.”.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.777 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.777/2009, de autoria do Deput ado Ruy Muniz, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Congonhal 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.



____________________________________________________________________________
2601

PROJETO DE LEI N° 3.777/2009

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a

doar ao Município de Congonhal o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado de Minas Gerais

autorizado a doar ao Município de Congonhal imóvel com área de 98.688m² (noventa

e oito mil seiscentos e oitenta e oito metros quadrados), situado naquele Município,

registrado sob o n° 21.551, a fls. 1 do Livro 2, no  Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Pouso Alegre.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de

apoio operacional da Prefeitura Municipal de Congonhal, à realização de atividades

de interesse social da comunidade e à construção de casas populares.

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

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

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.783 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.783/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° 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.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.783/2009

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá imóvel

com área de 3.417,35m² (três mil quatrocentos e dezessete vírgula trinta e cinco

metros quadrados), composto de dois terrenos, conforme descrição constante no

Anexo desta lei, a serem desmembrados da área de 4.621.654m² (quatro milhões

seiscentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e quatro metros quadrados),

situada naquele Município, registrada sob o n° 21.1 37, às fls. 001 e 002 do Livro 2, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a abrigar as

instalações da Escola Municipal Santo Agostinho e seu respectivo ginásio

poliesportivo.

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 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

O imóvel a ser doado compõe-se de dois terrenos contíguos, localizados na

Avenida João Vasconcelos, no Município de Itajubá, totalizando 3.417,35m² (três mil

quatrocentos e dezessete vírgula trinta e cinco metros quadrados), sendo 105,25m

(cento e cinco vírgula vinte e cinco metros) de frente para a avenida, 51m (cinquenta

e um metros) na lateral esquerda, 38m (trinta e oito metros) na lateral direita e

74,20m (setenta e quatro vírgula vinte metros) de fundo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.784 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.784/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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
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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° 3.784/2009

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 1.060m² (mil e sessenta metros quadrados), conforme descrição no

Anexo desta lei, a ser desmembrado da área de 4.621.654m² (quatro milhões

seiscentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e quatro metros quadrados),

situada naquele Município, registrada sob o n° 21.1 37, a fls. 001 do Livro 2, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao prolongamento

da Rua Jorge Braga, para acesso à Escola Estadual Presidente Wenceslau Braz e à

Escola Municipal Santo Agostinho.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

A área a ser doada tem 1.060,00m² (mil e sessenta metros quadrados), denomina-

se terreno 5 e situa-se na Rua João Vasconcelos, no Bairro Avenida, Município de

Itajubá, com as seguintes medidas e confrontações: partindo-se do ponto de

referência M0, localizado no centro da ponte de acesso à Escola Estadual Presidente

Wenceslau Braz, rumo 69º08'SE, e seguindo-se uma distância de 23,10m, chega-se

ao ponto 1, onde se inicia a descrição do perímetro da área. No ponto 1, deflete à

esquerda, com ângulo de 139º40', e segue pelo alinhamento da Avenida João

Vasconcelos uma distância de 9,55m, até o ponto 5. Nesse ponto, deflete à direita,
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com ângulo de 128º00', segue uma distância de 154,35m e confronta com

propriedade do Centro Regional de Cultura, até o ponto 6. Nesse ponto, deflete à

direita, com ângulo de 90º00', segue pelo alinhamento da Avenida Presidente

Tancredo de Almeida Neves uma distância de 7,50m, até o ponto 7. Nesse ponto,

deflete à direita com ângulo de 90º00', segue uma distância de 148,50m e confronta:

14,70m com o terreno 1, 82,80m com o terreno 2 e 51,00m com o terreno 3, todos de

propriedade do Estado de Minas Gerais, até o ponto 1, onde teve início esta

descrição.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.785 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.785/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, 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° 3.785/2009

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 2.760m² (dois mil setecentos e sessenta metros quadrados), conforme

descrição constante no Anexo desta lei, a ser desmembrado de área de 4.621.654m²

(quatro milhões seiscentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e quatro metros

quadrados), situada naquele Município, registrada sob o n° 21.137, a fls. 1 do Livro 2,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a instalações e

edificações da Escola Municipal Wenceslau Neto.

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 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

A área a ser doada apresenta a seguinte descrição: partindo do ponto M0,

localizado no eixo de interseção da Rua Geraldino Campista com Rua Antiogo

Poddis, rumo 68°18'NE, segue por uma distância de 2 7,60m (vinte e sete vírgula

sessenta metros) até o ponto 1, onde se inicia esta descrição. No ponto 1, deflete à

esquerda com ângulo de 1°39', segue pelo alinhament o da Rua Geraldino Campista

por uma distância de 21,40m (vinte e um vírgula quarenta metros), até o ponto 2.

Neste ponto, deflete à direita no sentido NE, segue pelo alinhamento da Rua

Geraldino Campista, em curvilínea com raio de 58,16m (cinquenta e oito vírgula

dezesseis metros) à direita, por uma distância de 39,75m (trinta e nove vírgula

setenta e cinco metros), até o ponto 3. Neste ponto, deflete à direita no sentido NE

em seguimento retilíneo, ainda pelo alinhamento da Rua Geraldino Campista, por

uma distância de 32,55m (trinta e dois vírgula cinquenta e cinco metros), até o ponto

4. Neste ponto, deflete à direita com ângulo de 90°13', segue por uma distância de

28,60m (vinte e oito vírgula sessenta metros) e confronta com terreno de propriedade

do Estado de Minas Gerais, até o ponto 5. Neste ponto, deflete à direita com ângulo

de 69°11', segue por uma distância de 58,80m (cinqu enta e oito vírgula oitenta

metros) e confronta com propriedade de Carmo Benedito de Azevedo Ricotta, até o

ponto 6. Neste ponto, deflete à direita com ângulo de 57°06', segue por uma distância

de 38,50m (trinta e oito vírgula cinquenta metros) e confronta com propriedade de

Vicente F. Paulo E. de Oliveira, até o ponto 1, onde teve início esta descrição.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.786 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.786/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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° 3.786/2009

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 23.147m² (vinte e três mil cento e quarenta e sete metros quadrados),

conforme descrição constante no Anexo desta lei, a ser desmembrado da área de

4.621.654m² (quatro milhões seiscentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e

quatro metros quadrados), situada naquele Município, registrada sob o n° 21.137, às

fls. 001 e 002 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deverá permanecer como área

de preservação ambiental, sob incumbência do Município de Itajubá.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

A área a ser doada apresenta a seguinte descrição: terreno com área de 23.147m²

(vinte e três mil cento e quarenta e sete metros quadrados), situado na rua de acesso

à Escola Estadual Presidente Wenceslau Braz, no Bairro Avenida, Município de

Itajubá, com as seguintes medidas e confrontações: partindo do ponto M0, no centro

da ponte sobre o Ribeirão Anhumas, localizado na Rua Olegário Maciel, rumo

31°21'NW, segue uma distância de 276,15m (duzentos e setenta e seis vírgula quinze

metros), até o ponto 1, onde se inicia esta descrição. No ponto 1, deflete à esquerda
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com ângulo de 51°30', segue uma distância de 18,55m  (dezoito vírgula cinquenta e

cinco metros) e confronta com a rua de acesso à Escola Estadual Presidente

Wenceslau Braz, até o ponto 2. Neste ponto, deflete à esquerda com ângulo de

83°03', segue uma distância de 35,50m (trinta e cin co vírgula cinquenta metros), até o

ponto 3. Neste ponto, deflete à direita com ângulo de 22°41, segue uma distância de

173m (cento e setenta e três metros), até o ponto 4. Neste ponto, deflete à esquerda

com ângulo de 123°09', segue uma distância de 49,85 m (quarenta e nove vírgula

oitenta e cinco metros), até o ponto 5. Do ponto 2 ao ponto 5, confronta ao todo com

a área remanescente de propriedade do Estado (matrícula 21.137). No ponto 5,

deflete à direita com ângulo de 2°25', segue uma di stância de 213,70m (duzentos e

treze vírgula setenta metros) e confronta com propriedade da Companhia de Distritos

Industriais de Minas Gerais, até o ponto 6. Neste ponto, deflete à esquerda com

ângulo de 127°26', segue a jusante do Ribeirão Anhu mas uma distância de 228,30m

(duzentos e vinte e oito vírgula trinta metros), até o ponto 1, onde teve início esta

descrição.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.787 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.787/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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° 3.787/2009

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 351,50m² (trezentos e cinquenta e um vírgula cinquenta metros

quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei, a ser desmembrado
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de área de 4.621.654m² (quatro milhões seiscentos e vinte e um mil seiscentos e

cinquenta e quatro metros quadrados), situada naquele Município, registrada sob o n°

21.137, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a abrigar

instalações do Conselho Tutelar do Município de Itajubá.

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 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: partindo do ponto M0, ponto de

interseção dos eixos da Rua Jorge Braga com a Praça Dom Bosco, rumo 32°46'NE,

segue uma distância de 24,80m (vinte e quatro vírgula oitenta metros), até o ponto 1,

onde se inicia esta descrição. No ponto 1, deflete à esquerda com ângulo de 23°21',

segue pelo alinhamento da Praça Dom Bosco por uma distância de 24m (vinte e

quatro metros), até o ponto 2. Nesse ponto, deflete à direita com ângulo de 90°10',

segue pelo alinhamento da Rua Abel dos Santos por uma distância de 24m (vinte e

quatro metros), até o ponto 3. Nesse ponto, deflete à direita com ângulo de 128°00',

segue por uma distância de 13m (treze metros) e confronta com propriedade de

Nestor Mendes Pedroso, até o ponto 4. Nesse ponto, deflete à esquerda com ângulo

de 00°43', segue uma distância de 17,40m (dezessete  vírgula quarenta metros) e

confronta com propriedade de Fábio Roberto Fowler, até o ponto 5. Nesse ponto,

deflete à direita com ângulo de 52°43', segue uma d istância de 5,35m (cinco vírgula

trinta e cinco metros) e confronta com propriedade de Ayres Peixoto, até o ponto 1,

onde teve início esta descrição.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.791 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.791/2009, de autoria do Deput ado Almir Paraca, que autoriza
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o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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° 3.791/2009

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 total de 2.134,28m² (dois mil cento e trinta e quatro vírgula vinte e oito

metros quadrados), situado na Rua Orlando Mohallen, s/n°, Bairro Medicina, naquele

Município, constituído pelas seguintes áreas:

I – 1.026,09m² (mil e vinte e seis vírgula zero nove metros quadrados), registrada

sob o n° 5.803, a fls. 262 do Livro 3-D, no Cartóri o de Registro de Imóveis da

Comarca de Itajubá;

II – 1.108,19m² (mil cento e oito vírgula dezenove metros quadrados), registrada

sob o n° 5.702, a fls. 241 do Livro 3-D, no Cartóri o de Registro de Imóveis da

Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma praça pública de lazer e esportes.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.814 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.814/2009, de autoria da Comis são Especial da Execução das
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Penas no Estado, que altera a Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém

normas de execução penal, foi aprovado no 2° turno,  com as Emendas nos 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 N° 3.814/2009

Altera a Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, q ue contém normas de execução

penal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 2° da Lei n° 11.404, de 25 de jane iro de 1994, fica acrescido do

seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a vigor ar como § 1°:

“Art. 2° – (...)

§ 2° – O controle da execução penal será realizado com o auxílio de programas

eletrônicos de computador.”.

Art. 2° – O “caput” do art. 21 da Lei n° 11.404, de  1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 21 – Compete à Comissão Técnica de Classificação opinar sobre a progressão

ou a regressão do regime de cumprimento da pena, a remição da pena, o

monitoramento eletrônico, o livramento condicional e o indulto.”.

Art. 3° – O art. 45 da Lei n° 11.404, de 1994, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 45 – O sentenciado em regime semiaberto poderá, com autorização judicial,

frequentar, na comunidade, estabelecimento de ensino ou de formação profissional,

ouvida a Comissão Técnica de Classificação, observado o disposto nos arts. 122 a

125 da Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984 .”.

Art. 4° – O art. 65 da Lei n° 11.404, de 1994, fica  acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 65 – (...)
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Parágrafo único – O contato com o meio exterior será programado pelo serviço

social, ouvida a Comissão Técnica de Classificação.”.

Art. 5° – Os arts. 66 e 67 da Lei n° 11.404, de 199 4, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 66 – O sentenciado tem direito a manter relações familiares, incluindo visitas

periódicas da família.

§ 1° – Compete ao serviço social assistir e orienta r o sentenciado em suas relações

familiares.

§ 2° – O direito estabelecido no “caput” abrange re lações oriundas de casamento,

união estável, união homoafetiva e parentesco.

Art. 67 – O sentenciado e o preso provisório têm direito a visita íntima, com

periodicidade, duração, horários e procedimentos definidos pela autoridade

competente.

§ 1° – A visita ocorrerá em local específico, adequ ado à sua finalidade e compatível

com a dignidade humana.

§ 2° – O sentenciado indicará cônjuge ou companheir o, para fins de registro e

controle pelo estabelecimento prisional, e fornecerá a devida documentação

comprobatória do casamento, união estável ou união homoafetiva.

§ 3° – A indicação realizada nos termos do § 2° pod erá ser cancelada a qualquer

tempo, mediante comprovação de rompimento do vínculo.

§ 4° – Na hipótese do § 3°, somente seis meses após  o cancelamento poderá

ocorrer nova indicação de cônjuge ou companheiro para fins de visita íntima.

§ 5° – Poderá ser atribuído ao visitante documento de identificação específico,

exigível para a realização da visita íntima.

§ 6° – Somente se admitirá visitante menor de dezoi to anos quando legalmente

casado e, nos demais casos, quando devidamente autorizado pelo juízo competente.

§ 7° – O sentenciado receberá atendimento médico e informações com o objetivo

de evitar contato sexual de risco.

§ 8° – A visita íntima poderá ser suspensa ou restr ingida, por tempo determinado,

por ato motivado da autoridade competente, nas seguintes hipóteses:

I – sanção disciplinar, nos termos do inciso VII do art. 143;
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II – registro de ato de indisciplina ou atitude inconveniente praticados pelo visitante,

apurados em procedimento administrativo;

III – risco à segurança do sentenciado, de preso provisório ou de terceiros, ou à

disciplina do estabelecimento prisional provocado pela visita;

IV – solicitação do preso.”.

Art. 6° – O “caput” do art. 72 e o art. 77 da Lei n ° 11.404, de 1994, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 72 – Os estabelecimentos penitenciários disporão de casa, sistema de energia,

reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para a guarda militar e para os

agentes prisionais, dependências para administração, assistência médica, assistência

religiosa, gabinete odontológico, ensino, serviços gerais, visita de familiares e visita

íntima, bem como de almoxarifado, celas individuais, alojamento coletivo, biblioteca e

salas equipadas para a realização de videoaudiências e prestação de assistência

jurídica.

(...)

Art. 77 – A Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penitenciário

formará grupos de sentenciados segundo as necessidades de tratamento, a

progressão dos regimes, a concessão ou a revogação de benefícios, a autorização de

saída, a remição da pena, o pedido de livramento condicional e a aplicação de

sanção disciplinar.”.

Art. 7° – O inciso III do § 2° do art. 97, o “caput ” do art. 111 e o art. 135 da Lei n°

11.404, de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 97 – (...)

§ 2° – (...)

III – confiança em que o sentenciado gozará das vantagens inerentes ao exercício

de sua responsabilidade e de autorização de saída.”.

(...)

Art. 111 – O registro de detenção ou internação será feito em livro próprio ou em

meio eletrônico, e nele constarão:

(...)

Art. 135 – O estabelecimento disporá de anexo especialmente adequado para
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visitas familiares ao sentenciado que não possa obter autorização de saída.”.

Art. 8° – O Capítulo III do Titulo V da Lei n° 11.4 04, de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação, com o acréscimo do art. 138-A:

“CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DE SAÍDA

Art. 136 – Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e

os presos provisórios poderão obter permissão de saída, mediante escolta, nos casos

devidamente comprovados de necessidade de tratamento médico e falecimento ou

doença grave de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão.

§ 1° – A permissão de saída será concedida pelo Dir etor do estabelecimento.

§ 2° – A permanência do detento fora do estabelecim ento penal terá a duração

necessária à finalidade da saída.

Art. 137 – Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter

autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos

seguintes casos:

I – visita à família;

II – frequência a curso supletivo profissionalizante bem como de instrução do

segundo grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III – participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

Parágrafo único – A autorização de saída será concedida ou revogada por ato

motivado do Juiz da execução, observado o disposto nos arts. 123 a 125 da Lei

Federal n° 7.210.

Art. 138 – Com base em parecer da equipe interdisciplinar e como preparação para

a liberação, será autorizada, pelo Juiz da execução que tenha participado de seu

processo de reeducação, a saída do sentenciado que cumpra pena nos regimes

aberto e semiaberto, após cumpridos seis meses da pena, por até sete dias, limitada

ao total de trinta e cinco dias por ano.

Parágrafo único – A autorização de saída será concedida ou revogada por ato

motivado do Juiz da execução.

Art. 138-A – No caso de nascimento de filho ou outro motivo comprovadamente

relevante, será autorizada, pelo Diretor do estabelecimento, a saída do sentenciado
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ou do preso provisório, com as medidas de custódia adequadas.

Parágrafo único – A autorização de saída será concedida ou revogada por ato

motivado do Diretor do estabelecimento.

Art. 139 – O sentenciado, a vítima e as respectivas famílias contarão com o apoio

do serviço penitenciário e do Conselho da Comunidade.”.

Art. 9° – O art. 142 da Lei n° 11.404, de 1994, fic a acrescido do seguinte inciso XIX:

“Art. 142 – (...)

XIX – realização ou contribuição para a realização de visita íntima em desacordo

com esta lei ou com o ato da autoridade competente.”.

Art. 10 – Os incisos II e IV do “caput” e o § 2° do  art. 143 da Lei n° 11.404, de 1994,

passam a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao “caput” o seguinte

inciso VII:

“Art. 143 – (...)

II – privação de autorização de saída por até dois meses;

(...)

IV – privação do uso da cantina, de autorização de saída e de atos de recreação

por até um mês;

(...)

VII – suspensão ou restrição à visita íntima.

(...)

§ 2° – A execução da sanção disciplinar está sujeit a a “sursis” e a remição.”.

Art. 11 – A Lei n° 11.404, de 1994, fica acrescida dos seguintes arts. 156-A a 156-

D, que integram o Capítulo VII do Título V, com a seguinte redação:

“CAPÍTULO VII

DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Art. 156-A – O Juiz poderá determinar o monitoramento eletrônico, por ato

motivado, nos casos de autorização de saída temporária no regime semiaberto e de

prisão domiciliar, e quando julgar necessário.

Parágrafo único – O usuário do monitoramento eletrônico que estiver cumprindo

pena em regime aberto, quando determinar o Juiz da execução, deverá recolher-se

ao local estabelecido na decisão durante o período noturno e nos dias de folga.
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Art. 156-B – São deveres do sentenciado submetido ao monitoramento eletrônico,

além dos cuidados a serem adotados com o equipamento:

I – receber visitas do servidor responsável pelo monitoramento eletrônico,

responder aos seus contatos e cumprir as suas orientações;

II – abster-se de remover, violar, modificar ou danificar o equipamento de

monitoramento eletrônico ou de permitir que outrem o faça;

III – informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou à entidade

responsável pelo monitoramento eletrônico.

Art. 156-C – O descumprimento dos deveres de que trata o art. 156-B poderá

acarretar, a critério do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I – a regressão do regime;

II – a revogação da autorização de saída, da permissão de saída ou da saída

temporária;

III – a revogação da suspensão condicional da pena;

IV – a revogação do livramento condicional;

V – a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade;

VI – a revogação da prisão domiciliar;

VII – a advertência escrita.

Art. 156-D – O monitoramento eletrônico poderá ser revogado pelo Juiz

competente, em ato motivado, quando o sentenciado descumprir os deveres a que

estiver sujeito durante a sua vigência ou quando se tornar desnecessário ou

inadequado, a critério do Juiz.

Art. 12 – O inciso III do art. 162 da Lei n° 11.404 , de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 162 – (...)

III – conceder remição da pena, ouvida a Comissão Técnica de Classificação, e

autorização de saída prevista nos arts. 137 e 138 desta lei;”.

Art. 13 – O art. 195 da Lei n° 11.404, de 1994, fic a acrescido do seguinte inciso XV:

“Art. 195 – (...)

XV – ao recebimento de atestado de pena a cumprir, emitido semestralmente, sob

pena de responsabilização da autoridade judiciária competente.”.
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Art. 14 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.857 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.857/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 14.086, de 6 de dezembro de 2001, que cria o Fundo Estadual de Defesa de

Direitos Difusos, foi aprovado no 2° turno, na form a 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° 3.857/2009

Altera a Lei n° 14.086, de 6 de dezembro de 2001, que cria o Fundo Estadual de

Defesa de Direitos Difusos e o Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 1°, 3° e 4°, o inciso II do art.  5°, os arts. 6°, 7° e 8° bem como o

“caput” e os incisos I e II do § 1º do art. 10 da Lei n° 14.086, de 6 de dezembro de

2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica criado o Fundo Estadual de Defesa d e Direitos Difusos – Fundif –, de

duração indeterminada, que exercerá as funções programática e de transferência

legal, nos termos dos incisos I e II do art. 3° da Lei Complementar n° 91, de 19 de

janeiro de 2006.

§ 1° – O Fundif tem por objetivos:

I – promover a reparação de danos causados ao meio ambiente, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros bens ou

interesses difusos e coletivos bem como ao consumidor, em decorrência de infração

à ordem econômica;

II – aplicar recursos na recuperação de bem, na promoção de evento educativo e
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científico e na edição de material informativo especificamente relacionado com a

natureza da infração ou do dano causado assim como na modernização

administrativa de órgão público responsável pela execução de política de defesa de

direitos difusos.

§ 2° – Na aplicação dos recursos do Fundif, será ob servado o disposto na Lei

Federal n° 9.008, de 21 de março de 1995.

§ 3° – As condições para as operações do Fundif ser ão estabelecidas em

regulamento e abrangerão:

I – para o desempenho da função programática:

a) o valor máximo de liberação de recursos;

b) a aprovação de plano de trabalho de acordo com os critérios gerais

estabelecidos em regulamento;

II – para o desempenho da função de transferência legal:

a) o valor máximo de transferência legal;

b) a comprovação do cumprimento dos requisitos legais referentes à constituição e

à regulamentação do órgão ou da entidade candidata a beneficiária.

(...)

Art. 3° – São recursos do Fundif:

I – as indenizações decorrentes de condenações por danos causados a bens

protegidos pelos direitos difusos e as multas decorrentes do descumprimento dessas

condenações, conforme previsão regulamentar;

II – os rendimentos provenientes de depósitos bancários e de aplicações

financeiras;

III – as doações, os auxílios, as contribuições e os legados destinados ao Fundif por

pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira;

IV – os recursos provenientes de fundo federal de direitos difusos;

V – outras receitas destinadas ao Fundif.

Art. 4° – O gestor e agente executor do Fundif é a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos.

Art. 5° – (...)

II – organizar o cronograma financeiro de receita e de despesa e acompanhar a
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aplicação de disponibilidade de caixa;

(...)

Art. 6° – O prazo para a contratação de operações d o Fundif é de vinte anos

contados da data da publicação desta lei.

Parágrafo único – O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, prorrogar o

prazo de que trata o “caput” uma única vez, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 7° – Integram o grupo coordenador do Fundif:

I – um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ou do

órgão que vier a sucedê-la;

II – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão ou do

órgão que vier a sucedê-la;

III – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda ou do órgão que vier a

sucedê-la;

IV – um representante da Procuradoria-Geral de Justiça;

V – um representante dos órgãos municipais de defesa dos direitos difusos com

sede no Estado;

VI – um representante das entidades civis sem fins lucrativos, com sede e atuação

no Estado, que atendam aos requisitos estabelecidos no inciso II do art. 2°.

Parágrafo único – A forma de escolha, pelo respectivo segmento, dos

representantes a que se referem os incisos V e VI será definida em regulamento.

Art. 8° – As competências do grupo coordenador são as definidas no inciso IV do

art. 9° da Lei Complementar n° 91, de 2006.

(...)

Art. 10 – Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social, o Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos – Cedif –

, com sede na Capital do Estado.

§ 1° – (...)

I – o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que é seu

Presidente;

II – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;”.

Art. 2° – Fica revogado o inciso VIII do § 1° do ar t. 10 da Lei n° 14.086, de 2001.
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Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.935 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.935/2009, de autoria do Deput ado José Henrique, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto 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° 3.935/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto 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 Santa Rita do

Itueto imóvel com área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados), localizado no

lugar denominado Povoado do Aldeamento, naquele Município, registrado sob o n°

13.974, a fls. 289/v. do Livro 03-I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Resplendor.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à ampliação da

Escola Municipal Fazenda Pião.

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 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.953 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.953/2009, de autoria do Deput ado José Henrique, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto 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° 3.953/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto 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 Santa Rita do

Itueto imóvel com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), localizado no Distrito

de Alto São José, naquele Município, registrado sob o n° 13.971, a fls. 288v. do Livro

3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resplendor.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma 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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.963 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.963/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Candeias 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,
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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° 3.963/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Candeias 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 Candeias imóvel

com área de 2.362m² (dois mil trezentos e sessenta e dois metros quadrados),

situado naquele Município, registrado sob o n° 1.60 8, a fls. 281 do Livro 3-A, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Candeias.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção do

Centro de Atendimento ao Cidadão para a prestação de serviços públicos.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados 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 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.004/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.004/2009, de autoria da  Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta 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 RESOLUÇÃO N° 4.004/2009

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação da terra devoluta 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, em favor de Glauce Botelho Pinto, de terra

devoluta situada na Fazenda Caraíva/Brejos/Córrego Azul, no Município de

Felisburgo, com área de 123,7350ha (cento e vinte e três vírgula sete mil trezentos e

cinquenta hectares).

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.032 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.032/2009, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que

reconhece 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, 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° 4.032/2009

Reconhece 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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam reconhecidos 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.
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Parágrafo único - A declaração de utilidade pública de cada Apac como entidade

autônoma e dotada de personalidade jurídica própria será feita por lei específica, na

forma da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.036 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.036/2009, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que dá nova

redação ao inciso II do § 1° do art. 2° da Lei n° 1 5.176, de 16 de junho de 2004, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica, e

dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, n a 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° 4.036/2009

Dá nova redação ao inciso II do § 1° do art. 2° da Lei n° 15.176, de 16 de junho de

2004, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que

especifica, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso II do § 1° do art. 2° da Lei n° 15.176, de 16 de junho de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – (...)

§ 1° – (...)

II – que o posseiro esteja na posse do imóvel desde data anterior a 1° de janeiro de

2008.”.

Art. 2° – Fica concedido ao Município de Ibirité o prazo de quatro anos, contados da

publicação desta lei, para a edificação da unidade escolar a que se refere o inciso I

do “caput” do art. 2° da Lei n° 15.176, de 2004, fi ndo o qual, se não lhe tiver sido
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dada a referida destinação, a parte do imóvel descrita nesse inciso reverterá ao

patrimônio do Estado.

Art. 3° – Fica concedido ao Município de Ibirité o prazo de quatro anos, contados da

publicação desta lei, para a regularização de domínio de posseiros a que se refere o

inciso II do “caput” do art. 2° da Lei n° 15.176, d e 2004, findo o qual, se não lhe tiver

sido dada a referida destinação, a parte do imóvel descrita nesse inciso reverterá ao

patrimônio do Estado.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.037 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.037/2009, de autoria do Deput ado José Henrique, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tumiritinga 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° 4.037/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tumiritinga 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 Tumiritinga

imóvel com área de 4.175,50m² (quatro mil cento e setenta e cinco vírgula cinquenta

metros quadrados), descrita no Anexo desta lei, a ser desmembrada de terreno com

área total de 7.560m² (sete mil quinhentos e sessenta metros quadrados), localizado

naquele Município, registrado sob o n° 4.403, a fls . 38 do Livro 3-E, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Pena.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção e à
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instalação de uma creche pré-escolar.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: inicia-se no ponto 1, na

esquina da Rua São Paulo com a Rua Maria Inácio; segue por 58,35m (cinquenta e

oito vírgula trinta e cinco metros), confrontando com a Rua São Paulo, até o ponto 2;

dali segue por 72,37m (setenta e dois vírgula trinta e sete metros), confrontando com

a Rua H, até o ponto 3; dali segue por 58,31m (cinquenta e oito vírgula trinta e um

metros), confrontando com a Escola Estadual Luiz de Camões, até o ponto 4; dali

segue por 70,49m (setenta vírgula quarenta e nove metros), confrontando com a Rua

Maria Inácio, até o ponto 1, onde se inicia esta descrição, perfazendo uma área de

4.175,50m² (quatro mil cento e setenta e cinco vírgula cinquenta metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.047 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.047/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de Minas 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° 4.047/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de Minas o imóvel

que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Monte Alegre de

Minas imóvel com área de 2.317,77m² (dois mil trezentos e dezessete vírgula setenta

e sete metros quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei, a ser

desmembrado de área de 10.731m² (dez mil setecentos e trinta e um metros

quadrados), situada na Rua Castro Alves, Vila Prudente, naquele Município,

registrada sob o n° 910, à ficha 1 do Livro 2, no C artório de Registro de Imóveis da

Comarca de Monte Alegre de Minas.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

centro de educação infantil e ao desenvolvimento de práticas esportivas.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: parte do ponto 1, seguindo por 66m

(sessenta e seis metros), confrontando com a Rua Castro Alves; deste ponto segue

por 33,60m (trinta e três vírgula sessenta metros), confrontando com a Rua Aristides

Martins Prudente; deste ponto, segue por 66,41m (sessenta e seis vírgula quarenta e

um metros), confrontando com terreno da Escola Estadual Alex Machado Kinippel;

deste ponto segue por 36,45m (trinta e seis vírgula quarenta e cinco metros),

confrontando com a Rua Casemiro de Abreu até o ponto onde se iniciou esta

descrição, perfazendo uma área total de 2.317,77m² (dois mil trezentos e dezessete

vírgula setenta e sete metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.066/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.066/2009, de autoria do Deputado Arlen Santiago, que dispõe

sobre a criação, a ampliação e o desmembramento de parques florestais e dá outras
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providências, foi aprovado no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.066/2009

Altera a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas

florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” art. 24 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, fica acrescido

do seguinte inciso VI, passando o seu inciso VI a vigorar como VII:

“Art. 24 – (...)

VI – áreas de proteção de mananciais, assim consideradas as áreas de recarga de

aquíferos ou as áreas com mananciais estratégicos para a garantia do abastecimento

público de água de populações urbanas e rurais;”.

Art. 2º – O art. 26 da Lei nº 14.309, de 2002, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 26 – As unidades de conservação são criadas por ato do poder público.

§ 1º – A criação de unidade de conservação será precedida de estudos técnicos e

de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites

mais adequados para a unidade, conforme disposto em regulamento.

§ 2º – No processo de consulta de que trata o § 1º, o poder público obriga-se a

fornecer informações objetivas e adequadas à compreensão da população local e de

outros interessados.

§ 3º – Na criação de estação ecológica ou reserva biológica não é obrigatória a

consulta de que trata o § 1º deste artigo.

§ 4º – As unidades de conservação do grupo de uso sustentável podem ser

transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de proteção integral, por

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que
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obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 1º deste artigo.

§ 5º – A ampliação de uma unidade de conservação pode ser feita por instrumento

normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos

os procedimentos de consulta estabelecidos no § 1º deste artigo, vedada a

modificação dos limites originais da unidade, exceto pelo acréscimo proposto.

§ 6º – A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só

pode ser feita mediante lei específica.

§ 7º – Ressalvado o disposto no § 4o deste artigo, a mudança de categoria de

unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica.”.

Art. 3º – As áreas de proteção especial – APEs –, criadas com base na Lei Federal

nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e aquelas instituídas pelos Municípios com a

finalidade de proteção de mananciais serão reavaliadas, no todo ou em parte,

mediante ato normativo do mesmo nível hierárquico que as criou, com o objetivo de

promover seu enquadramento nos termos do inciso VI do art. 24 da Lei nº 14.309, de

2002, acrescentado por esta lei, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos no

regulamento desta lei.

Art. 4º – Ficam revogados o inciso VI do art. 23, o § 3º do art. 24 e os §§ 4º, 5º e 6º

do art. 25 da Lei nº 14.309, de 2002.

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

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.071 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.071/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto 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° 4.071/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto 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 São Gonçalo do

Rio Preto imóvel com área de 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados),

situado na Rua Peixe Vivo, s/n°, naquele Município,  registrado sob o n° 2.872 no Livro

2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Rio Preto.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.085 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.085/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Leandro Ferreira 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° 4.085/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leandro Ferreira 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 Leandro Ferreira
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imóvel com área de 640,66m2 (seiscentos e quarenta vírgula sessenta e seis metros

quadrados), 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 à construção de

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.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.086 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.086/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre 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° 4.086/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre 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 Pouso Alegre

imóvel com área de 1.702,72m² (mil setecentos e dois vírgula setenta e dois metros

quadrados), a ser desmembrado de uma área total de 25.703,13m² (vinte e cinco mil

setecentos e três vírgula treze metros quadrados), conforme descrito no Anexo desta

lei, situado na BR-459, Rodovia JK, no Bairro Ribeirão das Mortes, naquele
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Município, registrado sob o n° 67.304, a fls. 01 do  Livro 2, no 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.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

O imóvel a ser doado possui a seguinte descrição: começa na BR-459, Rodovia JK,

em divisa com Gabriel Rosa (ponto B); segue pela BR-459 numa extensão de 8m

(oito metros) até encontrar a divisa de José Fernandes Silva, faz canto (ponto A); vira

à esquerda e segue dividindo com o mesmo numa extensão de 212,84m (duzentos e

doze vírgula oitenta e quatro metros), faz canto (ponto C1); vira à esquerda numa

extensão de 8m (oito metros) até o ponto C, dividindo com o Estado; vira à esquerda

e segue dividindo com Gabriel Rosa, numa extensão de 212,84m (duzentos e doze

vírgula oitenta e quatro metros) até encontrar a BR-459 (ponto B), onde se iniciou

esta descrição, perfazendo uma área total de 1.702,72m² (mil setecentos e dois

vírgula setenta e dois metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.102 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.102/2009, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que autoriza

o Instituto Estadual de Florestas – IEF – a doar ao Município de Pará de Minas 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 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. 1° – Fica o Instituto Estadual de Florestas – IEF – autorizado a doar ao

Município de Pará de Minas imóvel com área de 136.898,24m2 (cento e trinta e seis

mil oitocentos e noventa e oito vírgula vinte e quatro metros quadrados), conforme

descrição constante no Anexo desta lei, a ser desmembrado da área total de

160.880m2 (cento e sessenta mil oitocentos e oitenta metros quadrados), situada no

lugar denominado Chácara do Orsini, naquele Município, registrada sob o n° 29.573,

a fls. 172 do Livro 2-D-L, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de

Minas.

§ 1° – O imóvel a que se refere o “caput” destina-s e à criação e implantação de

unidade de conservação integrante do grupo de proteção integral, conforme previsto

no art. 8° da Lei federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 2° – A criação da unidade de conservação a que se  refere o § 1° será precedida

de estudos técnicos e de consulta pública que justifiquem a escolha da categoria mais

adequada, conforme determina o art. 22 da Lei federal n° 9.985, de 2000.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do IEF se, findo o

prazo de dois anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no § 1° do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO

(a que se refere o art. 1o da Lei no , de de de 2010)

Inicia-se a descrição do imóvel a ser doado no vértice 3A, situado no limite com

Vilma de Oliveira Guimarães; deste, segue com azimute de 107º04’09” e distância de

12,14m, confrontando neste trecho com Vilma de Oliveira Guimarães, até o vértice

18; deste, segue com azimute de 126º17’23” e distância de 43,91m, confrontando



____________________________________________________________________________
2633

neste trecho com Vilma de Oliveira Guimarães, até o vértice 19; deste, segue com

azimute de 133º06’30” e distância de 51,77m, confrontando neste trecho com Vilma

de Oliveira Guimarães, até o vértice 20; deste, segue com azimute de 152º39’45” e

distância de 37,79m, confrontando neste trecho com Vilma de Oliveira Guimarães, até

o vértice 21; deste, segue com azimute de 189º27’46” e distância de 34,83m,

confrontando neste trecho com Vilma de Oliveira Guimarães, até o vértice 22; deste,

segue com azimute de 176º09’07” e distância de 30,99m, confrontando neste trecho

com Vilma de Oliveira Guimarães, até o vértice 23; deste, segue com azimute de

126º05’12” e distância de 14,40m, confrontando neste trecho com Vilma de Oliveira

Guimarães, até o vértice 24; deste, segue com azimute de 224º07’43” e distância de

51,65m, confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o

vértice 25; deste, segue com azimute de 219º44’36” e distância de 42,71m,

confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice

26; deste, segue com azimute de 216º59’50” e distância de 43,71m, confrontando

neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice 27; deste, segue

com azimute de 208º33’36” e distância de 23,25m, confrontando neste trecho com

herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice 28; deste, segue com azimute de

214º06’40” e distância de 32,95m, confrontando neste trecho com herdeiros de Nair

Guimarães Ferreira, até o vértice 4A; deste, segue com azimute de 254º02’04” e

distância de 13,98m, confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães

Ferreira, até o vértice 29; deste, segue com azimute de 229º00’59” e distância de

5,59m, confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o

vértice C; deste, segue com azimute de 160º36’19” e distância de 17,37m,

confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice

30; deste, segue com azimute de 221º42’57” e distância de 118,96m, confrontando

neste trecho com Rua Divinópolis, até o vértice 31; deste, segue com azimute de

234º36’37” e distância de 84,38m, confrontando neste trecho com Rua Divinópolis,

até o vértice 32; deste, segue com azimute de 301º42’11” e distância de 125,21m,

confrontando neste trecho com Área 03, até o vértice 37; deste, segue com azimute

de 46º47’30” e distância de 16,44m, confrontando neste trecho com Área 01, até o

vértice 46; deste, segue com azimute de 326º04’56” e distância de 45,33m,
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confrontando neste trecho com Área 01, até o vértice 45; deste, segue com azimute

de 320º24’35” e distância de 41,03m, confrontando neste trecho com Área 01, até o

vértice 44; deste, segue com azimute de 335º31’56” e distância de 31,82m,

confrontando neste trecho com Área 01, até o vértice 43; deste, segue com azimute

de 350º16’01” e distância de 47,13m, confrontando neste trecho com Área 01, até o

vértice 42; deste, segue com azimute de 353º54’22” e distância de 55,69m,

confrontando neste trecho com Área 01, até o vértice 41; deste, segue com azimute

de 330º13’57” e distância de 43,91m, confrontando neste trecho com Área 01, até o

vértice 06; deste, segue com azimute de 52º30’56” e distância de 19,90m,

confrontando neste trecho com Mauro Xavier, até o vértice D; deste, segue com

azimute de 64º33’33” e distância de 54,98m, confrontando neste trecho com Mauro

Xavier, até o vértice 2A; deste, segue com azimute de 134º05’33” e distância de

16,79m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice

07; deste, segue com azimute de 73º51’11” e distância de 40,83m, confrontando

neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 08; deste, segue com

azimute de 53º54’56” e distância de 32,48m, confrontando neste trecho com Bairro

Jardim Castelo Branco, até o vértice 09; deste, segue com azimute de 42º46’03” e

distância de 60,20m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco,

até o vértice 10; deste, segue com azimute de 56º00’11” e distância de 43,66m,

confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 11; deste,

segue com azimute de 28º50’40” e distância de 24,61m, confrontando neste trecho

com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 12; deste, segue com azimute de

53º46’32” e distância de 22,67m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim

Castelo Branco, até o vértice 13; deste, segue com azimute de 91º08’42” e distância

de 14,46m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o

vértice 14; deste, segue com azimute de 65º55’33” e distância de 33,61m,

confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 15; deste,

segue com azimute de 87º29’47” e distância de 20,56m, confrontando neste trecho

com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 16; deste, segue com azimute de

103º04’00” e distância de 37,15m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim

Castelo Branco, até o vértice 17; deste, segue com azimute de 58º32’45” e distância
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de 13,66m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o

vértice 3A, ponto inicial da descrição do imóvel.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

58/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 58/2010, de autori a do Procurador-Geral de

Justiça, que altera dispositivo da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de

1994, e da Lei Complementar n° 61, de 12 de julho d e 2001, os quais dispõem sobre

a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 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 COMPLEMENTAR N° 58/2010

Altera a Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a

organização do Ministério Público do Estado e dá outras providências, e a Lei

Complementar n° 61, de 12 de julho de 2001, que a m odifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica acrescentada, ao inciso II do art. 4 ° da Lei Complementar n° 34, de 12

de setembro de 1994, a seguinte alínea “c”, e ao inciso III do mesmo artigo, a

seguinte alínea “e”:

“Art. 4° – (...)

II – (...)

c) o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon-MG –;

III – (...)

e) a Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –

Jurdecon –;”.

Art. 2° – O art. 23 da Lei Complementar n° 61, de 1 2 de julho de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 23 – Compete ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –

Procon-MG –, órgão de administração do Ministério Público, exercer, no Estado, a

coordenação da política do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor – SEDC –,

cabendo-lhe:

I – planejar, elaborar e coordenar a política estadual de proteção e defesa do

consumidor;

II – receber, analisar, avaliar e apurar consultas, reclamações e denúncias

apresentadas por entidades representativas, por grupo, categoria ou classe de

pessoas, por pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores

individuais, processando aquelas que noticiarem lesão ou ameaça de lesão a

interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

III – dar orientação permanente aos consumidores sobre seus direitos e deveres;

IV – informar, conscientizar, educar e motivar o consumidor, por diversos meios;

V – fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções e penalidades

administrativas previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em

outras normas relativas à defesa do consumidor;

VI – atuar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no

âmbito de sua competência, observado o disposto na Lei Federal n° 8.078, de 1990, e

na legislação complementar;

VII – elaborar e divulgar, na forma da lei, o cadastro estadual de reclamações

fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, nos termos do art. 44 da

Lei Federal n° 8.078, de 1990, e remeter cópia ao ó rgão federal incumbido da

coordenação política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, bem como

fomentar, por diversos meios, a criação e a divulgação de cadastros municipais;

VIII – propor a celebração de convênios e celebrar termos de ajustamento de

conduta, na forma da lei;

IX – elaborar e divulgar a relação complementar de cláusulas contratuais

consideradas abusivas nas relações de consumo no âmbito do Estado e divulgar a

relação elaborada pelo órgão federal competente;

X – exercer as demais atividades previstas na legislação relativa à defesa do

consumidor e outras compatíveis com suas finalidades.
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§ 1° – A direção do Procon-MG será exercida por coo rdenador, escolhido

livremente pelo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais entre os Procuradores

de Justiça e Promotores de Justiça da mais elevada entrância.

§ 2° – Integram o Procon-MG os Promotores de Justiç a de Defesa do Consumidor

do Estado de Minas Gerais.

§ 3° – As atividades do Procon-MG serão regulamenta das por ato do Procurador-

Geral de Justiça de Minas Gerais.

§ 4° – Das decisões proferidas pelas autoridades ju lgadoras integrantes do Procon-

MG nos processos administrativos, caberá, no prazo de dez dias contados da data da

intimação, recurso voluntário, sem efeito suspensivo, ou, caso haja a cominação de

pena de multa, com efeito suspensivo.

§ 5° – Da decisão que, em processo administrativo, julgar insubsistente a infração

recorrerá, de ofício, a autoridade julgadora que o presidiu.

§ 6° – Fica criada a Junta Recursal do Programa Est adual de Proteção e Defesa do

Consumidor – Jurdecon –, composta por, no mínimo, três Procuradores de Justiça

designados pelo Procurador-Geral de Justiça, à qual compete proferir, por maioria de

seus membros, decisão administrativa fundamentada e definitiva no julgamento dos

recursos voluntários e necessários, interpostos contra as decisões das autoridades

julgadoras nos processos administrativos.

§ 7º - Fica autorizada, mediante regulamentação em Regimento Interno, aprovado

pela Câmara de Procuradores de Justiça, a competência da JURDECON para

elaborar súmulas ou enunciados que propiciem a otimização da atividade finalística

do Procon-MG.”.

Art. 3° – Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Domingos Sávio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

59/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 59/2010, de autori a do Procurador-Geral de

Justiça, que altera dispositivos da Lei Complementar n° 66, de 22 de janeiro de 2003,
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que criou o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC – e o

Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, 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 COMPLEMENTAR N° 59/2010

Altera a Lei Complementar n° 66, de 22 de janeiro d e 2003, que cria o Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC – e o Conselho Gestor do

Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 2°, 4° e 6° da Lei Complementar n° 66, de 22 de janeiro de 2003,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – O FEPDC tem por objetivo financiar ações  para o cumprimento dos

objetivos da Política Estadual de Relações de Consumo, de forma a prevenir e

reparar danos causados ao consumidor.

§ 1° – Os recursos arrecadados pelo FEPDC serão des tinados à consecução de

projetos, aquisição de bens e realização de atividades que promovam, aprimorem e

fomentem a defesa e o direito do consumidor, a educação para o consumo e a

capacitação e modernização administrativa e funcional dos órgãos públicos.

§ 2° – O FEPDC, assim como o seu Conselho Gestor, s erão presididos por um

membro do Ministério Público, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça.

(...)

Art. 4° – Poderão ser beneficiários do FEPDC, para os fins previstos no § 1° do art.

2° desta lei:

I – o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, estadual ou

municipal, que tenha a atribuição de defender ou proteger o consumidor, bem como

de promover a educação para o consumo;

II – entidades não governamentais sem fins lucrativos, legalmente constituídas nos
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termos da lei civil, com pelo menos um ano de existência e que tenham como

finalidade principal a defesa e a proteção do consumidor;

III – o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon-MG –,

mediante aprovação, na forma da lei, de orçamento operacional para custeio de suas

atividades.

Parágrafo único – O recebimento dos benefícios fica condicionado à aprovação,

pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –

CGFEPDC –, de projeto no qual deverão ser informadas, no mínimo, as atividades a

realizar, o público-alvo a ser atingido, o valor do custeio pretendido e o prazo de

execução.

(...)

Art. 6° – O Conselho Gestor do FEPDC, integrado por  treze membros, tem a

seguinte composição:

I – quatro membros do Ministério Público, preferencialmente com atribuições

relativas à defesa do consumidor, indicados pelo Procurador-Geral de Justiça;

II – o Coordenador do Procon-MG;

III – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais –

OAB-MG –;

IV – dois representantes de entidades privadas de defesa do consumidor,

constituídas nos termos da lei civil pelo menos um ano antes da indicação;

V – um representante de entidade de fornecedores, com atuação no Estado, na

área de comércio, serviços ou indústria.

§ 1° – Serão convidados a integrar o Conselho Gesto r do FEPDC dois

representantes de Procons municipais, um representante da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, ouvida a Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte e um representante da Secretaria de Estado da Educação.

§ 2° – O Ministério Público fixará os procedimentos  para escolha dos membros a

que se referem os incisos IV e V do “caput” deste artigo e para o convite dos

representantes a que se refere o § 1°.”.

Art. 2° – O “caput” e os incisos VI, VII, VIII, X e  XI do art. 7° da Lei Complementar n°

66, de 2003, passam a vigorar com redação que segue, e o artigo fica acrescido do
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seguinte parágrafo único:

“Art. 7° – Compete ao Conselho Gestor do FEPDC, alé m das incumbências

definidas no art. 5° desta lei:

(...)

VI – aprovar, juntamente com a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, o

orçamento operacional de custeio das atividades do Procon-MG;

VII – aprovar e firmar convênios e contratos, por meio da Procuradoria-Geral de

Justiça de Minas Gerais, objetivando atender o disposto no inciso VI deste artigo;

VIII – aprovar os projetos referidos no parágrafo único do art. 4° desta lei;

(...)

X – fazer editar, diretamente ou em colaboração com órgãos oficiais, material

informativo sobre a matéria mencionada no art. 2° d esta lei;

XI – auxiliar o Procon-MG no planejamento, na elaboração e na coordenação da

Política Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor;

(...)

Parágrafo único – O Ministério Público regulamentará, mediante ato normativo, a

competência do Conselho Gestor do FEPDC, prevista no inciso XI do “caput” deste

artigo.”.

Art. 3° – Fica revogado o inciso XII do art. 7° da Lei Complementar n° 66, de 2003.

Art. 4° – Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Domingos Sávio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 63/2010

Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 63/2010, apr esentada por 1/3 (um terço)

dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como primeiro signatário o Deputado

Alencar da Silveira Jr. e outros, altera a Constituição do Estado vedando a nomeação

ou a designação para os cargos que menciona daqueles considerados inelegíveis nos

termos da legislação federal.

Aprovada no 2° turno, com a Emenda n° 1, vem agora a proposta a esta Comissão,
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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.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 63/2010

Altera os arts. 23, 90 e 93 da Constituição do Estado, vedando a nomeação ou a

designação, para os cargos que menciona, daqueles inelegíveis em razão de atos

ilícitos, nos termos da legislação federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 23 da Constitui ção do Estado o seguinte § 2°,

passando o parágrafo único a § 1°:

“Art. 23 – (...)

§ 2° – Lei complementar disporá sobre as condições para o provimento de cargos e

empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de

economia mista estaduais, vedada a nomeação ou a designação daqueles inelegíveis

em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal.”.

Art. 2° – Fica acrescentado ao art. 90 da Constitui ção do Estado o seguinte

parágrafo único:

“Art. 90 — (...)

Parágrafo único – É vedada a inclusão daqueles inelegíveis em razão de atos

ilícitos, nos termos da legislação federal, em lista tríplice a ser submetida ao

Governador do Estado para escolha e nomeação de autoridades nos casos previstos

nesta Constituição.”.

Art. 3° – O “caput” do art. 93 da Constituição do E stado passa a vigorar com a

redação a seguir, e o artigo fica acrescido do seguinte § 4°:

“Art. 93 – O Secretário de Estado será escolhido entre brasileiros maiores de vinte e

um anos de idade, no exercício dos direitos políticos, vedada a nomeação daqueles

inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal.

(...)

§ 4° – As condições e a vedação previstas no “caput ” deste artigo aplicam-se à

nomeação para os cargos de Secretário Adjunto, de Subsecretário de Estado e para
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outros cargos que se equiparem a esses e ao de Secretário de Estado, nos termos da

lei.”.

Art. 4° – Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

66/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 66/2010, de autori a do Procurador-Geral de

Justiça, que altera o Anexo da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994,

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 COMPLEMENTAR N° 66/2010

Altera a Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a

organização do Ministério Público do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O quadro de pessoal do Ministério Público , constante no Anexo I da Lei

Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, pass a a vigorar na forma do Anexo

desta lei complementar.

Art. 2° – As despesas decorrentes da aplicação do a rt. 1° desta lei complementar

correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público,

observado o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3° – Os incisos XIV e XV do art. 69 da Lei Com plementar n° 34, de 1994,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 69 – (...)

XIV – informar ao Presidente da Assembleia Legislativa as providências adotadas,

no prazo de noventa dias contados do recebimento de relatório final de comissão
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parlamentar de inquérito que indique a prática de atos de sua competência;

XV – informar ao Presidente da Assembleia Legislativa as providências adotadas,

no prazo de noventa dias contados do recebimento de solicitação de apuração e

investigação formulada por comissão permanente ou comissão especial da

Assembleia Legislativa;”.

Art. 3° – Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Domingos Sávio.

ANEXO

Quadro de Pessoal do Ministério Público

I – Cargos:

* - A tabela contendo os Cargos do Ministério Público foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 18.12.2010.

II – Lotação dos Cargos

II-1 - Entrância Especial

* - A tabela contendo a Lotação dos Cargos de Entrância Especial do Ministério

Público foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2010.

11-2 - Segunda Entrância

* - A tabela contendo a Lotação dos Cargos de Segunda Entrância do Ministério

Público foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2010.

11-3 - Primeira Entrância

* - A tabela contendo a Lotação dos Cargos de Primeira Entrância do Ministério

Público foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.137 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.137/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral 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.
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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° 4.137/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral 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 Quartel Geral

imóvel com área de 10.013m² (dez mil e treze metros quadrados), situado na Rua

Dores do Indaiá, s/n°, Distrito de Quartel de São J oão, naquele Município, registrado

sob o n° 9.647, a fls. 243 do Livro 3°X, no Cartóri o de Registro de Imóveis da

Comarca de Dores do Indaiá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

novo prédio da escola municipalizada.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.138 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.138/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras 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° 4.138/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o imóvel que
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especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Taiobeiras

imóvel com área de 1.867,79m² (mil oitocentos e sessenta e sete vírgula setenta e

nove metros quadrados), situado na Rua Santa Rita de Cássia, n° 404, Centro,

naquele Município, registrado sob o n° 2.260, a fls . 136 do Livro 2-J, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Taiobeiras.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Secretaria Municipal de Educação e de outras unidades administrativas.

Art. 2° – A doação do imóvel de que trata esta lei será efetivada a partir da

desocupação do terreno, atualmente ocupado pelo fórum da Comarca de Taiobeiras.

Art. 3° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da sua desocupação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.145 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.145/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Bom Despacho 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° 4.145/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom Despacho o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Bom Despacho

imóvel com área de 7.000m2 (sete mil metros quadrados), situado na Rua Pitangui, n°

450, no Bairro São Vicente, naquele Município, registrado sob o n° 11.638, no Livro 2,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao atendimento dos

alunos da rede municipal de ensino.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.146 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.146/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí 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° 4.146/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí 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 São Gonçalo do

Sapucaí imóvel com área de 1.000m² (mil metros quadrados), conforme descrição

constante no Anexo desta lei, a ser desmembrado de área de 10.000m² (dez mil

metros quadrados), situada na Rua Walter Paula Nunes, s/n°, naquele Município,

registrada sob o n° 4.074, a fls. 32 do Livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis
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da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma quadra poliesportiva.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

ANEXO

(de que trata o art. 1° da Lei n° , de de de 2010)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente mede 34,95m (trinta e

quatro vírgula noventa e cinco metros), confrontando com a Rua Antônio Penha

Nunes; do lado direito mede 29,53m (vinte nove vírgula cinquenta e três metros),

confrontando com o remanescente do terreno do Estado; do lado esquerdo mede

28,90m (vinte e oito vírgula noventa metros), confrontando com o remanescente do

terreno do Estado; e pelos fundos mede 33,74m (trinta e três vírgula setenta e quatro

metros), confrontando também com o remanescente do terreno do Estado,

perfazendo uma área total de 1.000m² (mil metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.159 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.159/2010, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que

acrescenta dispositivo à Lei n° 15.424, de 30 de de zembro de 2004, foi aprovado no

2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno, com a Emenda n° 1,

tendo sido rejeitada a alteração do art. 50 da Lei n° 15.424, proposta no art. 1° 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.



____________________________________________________________________________
2648

PROJETO DE LEI N° 4.159/2010

Altera a Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados

pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária

e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso I do art. 7°, o art. 15, o incis o IV do art. 16 e os arts. 20, 32 e 37 da

Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 7° – (...)

I – traslado, anotações e comunicações determinadas por lei, diligências e gestões

essenciais à realização do ato notarial ou de registro;

(...)

Art. 15 – A cobrança de valores pelos atos relacionados com o Sistema Financeiro

da Habitação deverá ser efetuada atendendo-se ao seguinte:

I – no caso dos emolumentos, serão observadas as reduções estabelecidas em lei

federal;

II – no caso da Taxa de Fiscalização Judiciária, esta será reduzida em 50%

(cinquenta por cento).

Art. 16 – (...)

IV – cobrar acréscimo quando ocorrer, nos atos notariais e de registro, transcrição

de alvará, mandado, guia de recolhimento ou documento de arrecadação de tributos

ou certidões em geral.

(...)

Art. 20 – Fica isenta de emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária a prática

de atos notariais e de registro:

I – para cumprimento de mandado e alvará judicial expedido em favor de

beneficiário da justiça gratuita, amparado pela Lei federal n° 1.060, de 5 de fevereiro

de 1950, nos seguintes casos:

a) nos processos relativos a ações de investigação de paternidade e de pensão
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alimentícia;

b) nos termos do art. 6° da Lei federal n° 6.969, d e 10 de dezembro de 1981;

c) nos termos do § 2° do art. 12 da Lei federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001;

d) quando a parte for representada por Defensor Público Estadual ou advogado

dativo designado nos termos da Lei n° 13.166, de 20  de janeiro de 1999;

e) quando a parte não estiver assistida por advogado, nos processos de

competência dos juizados especiais de que tratam as Leis federais nos 9.099, de 26

de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001;

II – de penhora ou arresto, nos termos do inciso IV do art. 7° da Lei federal n°

6.830, de 22 de setembro de 1980;

III – de escritura e registro de casa própria de até 60m² (sessenta metros

quadrados) de área construída em terreno de até 250m² (duzentos e cinquenta

metros quadrados), quando vinculada a programa habitacional federal, estadual ou

municipal destinado a pessoa de baixa renda, com participação do poder público;

IV – de interesse da União, nos termos do Decreto-Lei federal n° 1.537, de 13 de

abril de 1977;

V – de autenticação de documentos e de registro de atos constitutivos, inclusive

alterações, de entidade de assistência social assim reconhecida pelo Conselho

Municipal de Assistência Social ou Conselho Estadual de Assistência Social, nos

termos da Lei n° 12.262, de 23 de julho de 1996, ob servado o disposto no § 3° deste

artigo;

VI – a que se referem os incisos I e II do art. 290-A da Lei federal n° 6.015, de 31 de

dezembro de 1973;

VII – a que se refere o § 3° do art. 1.124-A da Lei  federal n° 5.869, de 11 de janeiro

de 1973, que institui o Código de Processo Civil.

§ 1° – A concessão da isenção de que trata o inciso  I do “caput” deste artigo fica

condicionada a pedido formulado pela parte perante o oficial, no qual conste a sua

expressa declaração de que é pobre no sentido legal e de que não pagou honorários

advocatícios, para fins de comprovação junto ao Fisco Estadual, e, na hipótese de

constatação da improcedência da situação de pobreza, poderá o notário ou

registrador exigir da parte o pagamento dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização
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Judiciária correspondentes.

§ 2° – A isenção a que se refere o inciso III do “c aput” deste artigo aplica-se às

legitimações de terras devolutas, quando efetuadas pelo Instituto de Terras do Estado

de Minas Gerais, em cumprimento à Lei n° 7.373, de 3 de outubro de 1978.

§ 3° – A isenção a que se refere o inciso V do “cap ut” deste artigo destina-se às

entidades que efetivamente prestam serviços de assistência social no cumprimento

dos objetivos previstos nos incisos I a V do art. 3° da Lei n° 12.262, de 1996, não se

aplicando às entidades mantenedoras cujas sedes funcionem apenas como escritório

administrativo, sem atuar diretamente na área da assistência social.

(...)

Art. 32 – O recolhimento a que se refere o parágrafo único do art. 31 desta lei será

feito mediante depósito mensal em conta bancária específica, aberta pelo Sindicato

dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais –

Recivil – e administrada pela comissão de que trata o art. 33.

§ 1° – A partir do recebimento dos emolumentos, o n otário ou o registrador

constitui-se depositário dos valores devidos à compensação prevista no art. 31, até o

efetivo depósito na conta a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2° – A conta a que se refere o “caput” será ident ificada como “Recompe-MG –

Recursos de Compensação”.

(...)

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 de todas as especialidades, o excedente será aplicado na seguinte ordem:

I – compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em decorrência do

disposto na Lei federal n° 9.534, de 10 de dezembro  de 1997, que ainda não tenham

sido compensados;

II – ampliação dos valores pagos a título de gratuidade do registro civil das pessoas

naturais até o limite de 50 (cinquenta) Ufemgs para os atos de nascimentos e óbitos e

do valor da tabela para os casamentos;

III – compensação dos atos gratuitos praticados por todas as especialidades em

decorrência de lei;
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IV – ampliação do valor da receita bruta mínima mensal paga nos termos do inciso

II do art. 34, observado o limite de até 1.100 Ufemgs (mil e cem Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais);

V – ampliação dos valores pagos a título de compensação da gratuidade de todas

as especialidades, tendo como limite o valor mínimo dos emolumentos fixados nas

tabelas constantes do Anexo desta lei;

VI – pagamento pelo envio dos mapas e relatórios obrigatórios feito pelos

registradores civis de pessoas naturais aos diversos órgãos e autarquias da

administração até o limite, por cada mapa ou relatório, de 5 (cinco) Ufemgs, para o

envio das informações em meio impresso, ou de 10 (dez) Ufemgs, para o envio das

informações mediante transmissão de dados eletrônicos, quando atendam aos

requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil – e aos

Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico;

VII – pagamento das comunicações feitas pelos registradores civis das pessoas

naturais em razão do disposto no parágrafo único do art. 106 da Lei federal n° 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, até o limite, por cada comunicação, de 3 (três) Ufemgs,

para as comunicações feitas em meio impresso, ou de 5 (cinco) Ufemgs, para as

comunicações feitas mediante transmissão de dados eletrônicos, quando atendam

aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil – e aos

Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico;

VIII – aprimoramento dos serviços notariais e de registro;

IX – custeio de ações sociais realizadas pelo Sindicato dos Oficiais de Registro Civil

das Pessoas Naturais – Recivil –, em parceria com entidades congêneres ou com o

Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal, para a erradicação do sub-registro

no Estado, ou para a promoção da cidadania, mediante a obtenção da documentação

civil básica.”.

Art. 2° – Ficam acrescentados à Lei n° 15.424, de 2 004, os seguintes arts. 15-A, 18-

A, 28-A e 49-A; o seguinte § 5°, no art. 33; e o se guinte § 2°, no art. 38, ficando o

parágrafo único deste artigo transformado em § 1°:

“Art. 15-A – Não serão devidos os emolumentos, as custas e a Taxa de

Fiscalização Judiciária referentes a escritura pública, a registro de alienação de
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imóvel e das correspondentes garantias reais e aos demais atos registrais e notariais

relativos ao primeiro imóvel residencial adquirido ou financiado pelo beneficiário do

Programa Minha Casa, Minha Vida, a que se refere a Lei Federal n° 11.977, de 7 de

julho de 2009, ou pelo beneficiário do Promorar-Militar, com recursos do Fundo de

Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais – Fahmemg –, instituído

pela Lei n° 17.949, de 22 de dezembro de 2008, com renda familiar mensal de até

três salários mínimos, em ambos os casos.

Parágrafo único – Os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização Judiciária

de que trata o “caput” serão reduzidos em:

I – 90% (noventa por cento), quando o imóvel residencial for destinado a

beneficiário com renda familiar mensal superior a três e inferior ou igual a seis

salários mínimos;

II – 80% (oitenta por cento), quando o imóvel residencial for destinado a beneficiário

com renda familiar mensal superior a seis e inferior ou igual a dez salários mínimos.

(...)

Art. 18-A – Os emolumentos, bem como as taxas referentes aos documentos

eletrônicos, formalizados e expedidos pelos serviços notariais e registrais, serão

cotados nos valores e parâmetros especificados nesta lei.

Parágrafo único – No caso da certidão emitida em razão de dados recebidos

eletronicamente, o oficial que a expedir é responsável pelo recolhimento da Taxa de

Fiscalização Judiciária, bem como dos valores referentes à compensação da

gratuidade de que tratam os arts. 31 e 32 desta lei.

(...)

Art. 28-A – Como meio acessório da fiscalização de que trata o art. 28 desta lei, os

notários e registradores adotarão papel padronizado, com requisitos de segurança

que impeçam a adulteração e a falsificação dos atos notariais.

Parágrafo único – Os requisitos de segurança e os prazos para adoção do papel

padronizado de que trata o “caput” serão regulamentados por ato normativo conjunto

da Secretaria de Estado de Fazenda e da Corregedoria-Geral de Justiça.

(...)

Art. 33 – (...)
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§ 5° – A comissão gestora a que se refere o “caput”  elaborará escrituração contábil

de sua movimentação econômica e financeira observando os princípios fundamentais

e as normas brasileiras editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

(...)

Art. 38 – (...)

§ 1° – (...)

§ 2° – A fiscalização da arrecadação, da compensaçã o e da aplicação dos recursos

de que trata esta lei será exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça, pelo Ministério

Público Estadual e pela Assembleia Legislativa, trimestralmente, através da comissão

tripartite designada para esse fim, nos termos do regulamento.

Art. 49-A – Os notários e registradores do Estado são autorizados a realizar, no

estabelecimento de suas serventias, além da prática dos atos notariais e registrais

propriamente ditos, as seguintes atividades, ressalvadas as incompatibilidades

estabelecidas no art. 25 da Lei federal n° 8.935, d e 18 de novembro de 1994:

I – celebração de convênios ou contratos com entidades da administração pública

direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, suas autarquias, empresas

públicas ou empresas por eles controladas, total ou parcialmente, visando à

prestação de serviços públicos ou de utilidade pública;

II – prestação de serviços públicos ou de utilidade pública, desde que autorizada

por lei federal, estadual ou municipal ou por ato normativo próprio de quem detenha

poder regulamentar sobre atividade de serviços públicos ou de utilidade pública.

Parágrafo único – O notário ou registrador deverá encaminhar ao Juiz Diretor do

Foro de sua comarca, por meio de ofício descritivo das atividades, cópia do contrato

ou do convênio firmado nos termos deste artigo.”.

Art. 3° – Fica remitido o crédito tributário relati vo à Taxa de Fiscalização Judiciária

prevista na Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 200 4, formalizado ou não, inscrito

ou não em dívida ativa, devido em razão de ato notarial ou registral integralmente

concluído no período de 26 de março de 2009 até a data de publicação desta lei,

relacionado a financiamento habitacional vinculado ao Programa Minha Casa, Minha

Vida, instituído pela Lei Federal n° 11.977, de 200 9.

Art. 4° – As tabelas do Anexo da Lei n° 15.424, de 2004, passam a vigorar com as
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alterações constantes no Anexo desta lei.

Art. 5° – Os valores em reais constantes do Anexo d a Lei n° 15.424, de 2004,

modificados por esta lei, consideram-se valores originais daquela lei, os quais serão

atualizados pela variação acumulada da Ufemg vigente em dezembro de 2004 e a

vigente na data da publicação desta lei.

Art. 6° – Ficam revogadas as Leis n os 8.768, de 13 de dezembro de 1984, 12.461,

de 7 de abril de 1997, e 13.643, de 13 de julho de 2000.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor no exercício fina nceiro subsequente ao da sua

publicação, observado o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição

da República.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

ANEXO

(a que se refere o art. 3° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO

(a que se refere o art. 3° da Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004)

Tabela 1 (R$)

* - A tabela 1, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.424, de 30.12.2004, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2010.

(...)

Tabela 7 (R$)

* - A tabela 7, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.424, de 30.12.2004, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2010.

(...)

Tabela 8 (R$)

* - A tabela 8, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.424, de 30.12.2004, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.182 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.182/2010, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que especifica,
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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° 4.182/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista 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 Conquista

imóvel com área de 679m² (seiscentos e setenta e nove metros quadrados), e suas

benfeitorias, situado naquele Município, registrado sob o n° 5.626, no Livro 3-H, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.

Paragrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à promoção da

assistência social.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.222 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.222/2010, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que

reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública das unidades dos consórcios intermunicipais de saúde localizadas em Minas

Gerais, 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° 4.222/2010

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades dos consórcios intermunicipais de saúde localizadas

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades dos consórcios intermunicipais de saúde

localizadas no Estado.

Parágrafo único – A declaração de utilidade pública de cada consórcio

intermunicipal de saúde, unidade autônoma e dotada de personalidade jurídica

própria, será feita por lei específica, na forma da Lei n° 12.972, de 27 de julho de

1998.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.223 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.223/2010, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que

reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública das unidades das Santas Casas de Misericórdia localizadas em Minas Gerais,

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° 4.223/2010

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades das Santas Casas de Misericórdia localizadas no
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Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades das Santas Casas de Misericórdia

localizadas no Estado.

Parágrafo único – A declaração de utilidade pública de cada Santa Casa de

Misericórdia, unidade autônoma e dotada de personalidade jurídica própria, será feita

por lei específica, na forma da Lei n° 12.972, de 2 7 de julho de 1998.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.249 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.249/2010, de autoria do Deput ado Delvito Alves, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e

Ambientais – Cepasa –, com sede no Município de Unaí, 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° 4.249/2010

Autoriza o Instituto Mineiro de Gestão de Águas – Igam – a doar ao Centro

Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa –, com sede no

Município de Unaí, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Instituto Mineiro de Gestão de Águ as – Igam – autorizado a doar ao

Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa –, com

sede no Município de Unaí, imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados),

situado naquele Município, registrado sob o n° 10.5 07, a fls. 148 e 149 do Livro 3-I, no
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da sede do Cepasa.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Igam 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 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.255 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.255/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre a publicação de matéria de interesse dos Poderes do Estado no Órgão Oficial,

foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao venc ido 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° 4.255/2010

Dispõe sobre a publicação de matéria de interesse dos Poderes do Estado no órgão

oficial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os atos oficiais e o noticiário de intere sse dos Poderes do Estado são

publicados no “Minas Gerais”, órgão oficial dos Poderes do Estado, editado pela

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o

Tribunal de Contas poderão optar por divulgar os atos oficiais e o noticiário de seu

interesse em publicação própria ou em diário eletrônico disponibilizado em “site” da

internet, nos termos de regulamento.

Art. 2° – As dotações orçamentárias à conta das qua is correrão as despesas
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geradas em decorrência do disposto no art. 1° serão  consignadas no orçamento da

Imprensa Oficial do Estado e terão como fonte de financiamento recursos ordinários

livres do Tesouro.

Art. 3° – A Imprensa Oficial divulgará, mensalmente , o montante individualizado das

despesas geradas em cada órgão e entidade integrante do orçamento fiscal do

Estado, com indicação pormenorizada dos serviços prestados nos termos desta lei.

Art. 4° – As despesas realizadas pela Imprensa Ofic ial relativas à publicação de

atos oficiais e noticiário de interesse dos órgãos e entidades estaduais cujas funções

orçamentárias estejam associadas ao cumprimento de limites de gastos

constitucionais ou vinculadas a fins específicos definidos em lei, se computáveis,

serão incluídas nos respectivos índices de aplicação do Estado.

Art. 5° – Fica revogada a Lei n° 10.468, de 5 de ab ril de 1991.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.256 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.256/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 14.939, de 29 de dezembro de 2003, que dispõ e sobre as custas devidas ao

Estado no âmbito da Justiça Estadual de primeiro e segundo graus e dá outras

providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emend a n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto à Comissão de Redação, 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.

Para evitar dúvidas no entendimento sobre a vigência dos dispositivos de lei, esta

Comissão achou necessário explicitar, no art. 3°, q ue apenas o disposto no art. 1°

produz efeitos a partir de 1° de janeiro de 2010.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.256/2010

Altera a Lei n° 14.939, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre as custas
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devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de primeiro e segundo graus, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 25 e 30 da Lei n° 14.939, de 29 de dezembro de 2003, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25 – Na falta de pagamento de custas, da Taxa Judiciária ou sua

complementação e de outros valores devidos ao Estado, ou no caso de seu

pagamento a menor ou intempestivo, se a quantia devida não for paga na forma e no

prazo estabelecido no art. 30, o montante apurado será acrescido de multa de 10%

(dez por cento) sobre o total não recolhido.

Parágrafo único – Na hipótese de fiscalização efetuada pela Secretaria de Estado

de Fazenda, independentemente da fase de tramitação processual, será aplicado o

disposto no art. 112 e, se for o caso, no art. 112-A, da Lei n° 6.763, de 26 dezembro

de 1975, desde que não encaminhada regularmente a certidão de que trata o art. 30.

(...)

Art. 30 – Findo o processo, apurada falta de recolhimento de custas, da Taxa

Judiciária ou sua complementação, de penalidade e de outras despesas processuais

devidas ao Estado, se a parte responsável, regularmente intimada, não as pagar no

prazo de quinze dias, o escrivão ou o secretário, certificando nos autos a ocorrência,

expedirá Certidão de Não Pagamento de Despesas Processuais – CNPDP –, fazendo

constar, além dos valores devidos, a data do cálculo, o número do processo, o nome,

a qualificação, a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – ou no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – e o endereço completo do devedor, para

encaminhamento à autoridade do Poder Judiciário a que se refere o § 1°.

§ 1° – Recebida pela autoridade competente do Poder  Judiciário, a CNPDP será

encaminhada à Advocacia-Geral do Estado por meio eletrônico com a assinatura

digital instituída pela Medida Provisória n° 2.200- 2, de 24 de agosto de 2001, para

imediata inscrição em dívida ativa e, observadas as formalidades regulamentares,

posterior registro do débito no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à

Administração Pública do Estado de Minas Gerais – Cadin-MG.

§ 2° – A cobrança judicial dos valores constantes d a CNPDP será realizada nas
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condições e valores mínimos previstos em regulamento.

§ 3° – A apuração e a cobrança de multa penal, não recolhida pela parte

condenada, serão feitas de acordo com os procedimentos previstos no “caput” e

respectivos parágrafos deste artigo.”.

Art. 2° – Ficam extintos os créditos da Fazenda Púb lica incluídos na conta de

custas finais e constantes na certidão a que se refere o art. 30 da Lei n° 14.939, de

2003, emitida até a data de publicação desta lei, desde que o valor total da certidão,

excluídos os juros de mora, não seja superior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Parágrafo único – O disposto no “caput” não autoriza a restituição nem a

compensação de importância já recolhida.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, e o disposto no art. 1°

produz efeitos a partir de 1° de janeiro de 2010.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.257 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.257/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei Delegada n° 123, de 25 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica

básica da Secretaria de Estado de Fazenda, 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° 4.257/2010

Altera a Lei Delegada n° 123, de 25 de janeiro de 2 007, que dispõe sobre a

estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Fazenda.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso XIV do art. 2° da Lei Delegada n ° 123, de 25 de janeiro de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 2° – (...)

XIV – exercer a orientação, a apuração e a correição disciplinar sobre seus

servidores, mediante a promoção regular de ações preventivas e a instauração de

sindicância e processo administrativo disciplinar, bem como zelar por suas unidades

administrativas e pelo patrimônio;”.

Art. 2° – Fica acrescentado o seguinte inciso XI ao  art. 3° da Lei Delegada n° 123,

de 2007:

“Art. 3° – (...)

XI – Corregedoria.”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.283 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.283/2010, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que altera a

destinação do imóvel de que trata a Lei n° 14.601, de 23 de janeiro de 2003, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté 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° 4.283/2010

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 14.601, de 23 de janeiro de

2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 14.601, de  23 de janeiro de 2003, passa a

destinar-se à construção de um estádio de futebol.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do



____________________________________________________________________________
2663

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° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 14.601,  de 2003.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.326 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.326/2010, de autoria do Deput ado Zé Maia, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas 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° 4.326/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas 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 Conceição das

Alagoas imóvel com área de 3.473m2 (três mil quatrocentos e setenta e três metros

quadrados), situado na Rua José Afonso de Souza, naquele Município, registrado sob

o n° 23.420, a fls. 268 do Livro 3-X, no Cartório d e Registro de Imóveis da Comarca

de Uberaba.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Carlos Luz.

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.
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.413 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.413/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de

Desenvolvimento – BID – 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° 4.413/2010

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco

Interamericano de Desenvolvimento – BID – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a contr atar operação de crédito com o

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –, em moeda estrangeira, até o

valor equivalente a US$18.000.000,00 (dezoito milhões de dólares americanos),

destinada ao financiamento do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo -

Minas Gerais – Prodetur-MG.

Parágrafo único – Os recursos da operação de crédito a que se refere o “caput”

serão utilizados na implementação da atividade turística no Estado, mediante

atendimento de demandas nacionais e internacionais, nos termos do Programa

Nacional de Desenvolvimento do Turismo.

Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer como contragarantia à

garantia oferecida pela União para a realização da operação de crédito objeto desta

lei as cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados

com o § 4° do art. 167, da Constituição da Repúblic a.

Art. 3° – O orçamento do Estado consignará anualmen te os recursos necessários
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ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal e ao pagamento de

juros e demais encargos decorrentes desta lei.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.462 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.462/2010, de autoria da Comis são Especial sobre a

Arbitragem, que dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em

que o Estado seja parte 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° 4.462/2010

Dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em que o Estado

seja parte e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O juízo arbitral, instituído pela Lei Fed eral n° 9.307, de 23 de setembro de

1996, para a solução de litígio em que o Estado seja parte, será efetivado conforme

os procedimentos estabelecidos nesta lei.

Art. 2° - O Estado e os órgãos e as entidades das a dministrações estaduais direta e

indireta poderão optar pela adoção do juízo arbitral para a solução dos conflitos

relativos a direito patrimonial disponível.

Art. 3° - A inclusão de cláusula compromissória em contrato celebrado pelo Estado

e a estipulação de compromisso arbitral obedecerão ao disposto na Lei Federal n°

9.307, de 1996, nas normas que regulam os contratos administrativos e nesta lei,

respeitados os princípios que orientam a administração pública, estabelecidos na

Constituição da República e na Constituição do Estado.
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Art. 4° - O juízo arbitral, para os fins desta lei,  instituir-se-á exclusivamente por meio

de órgão arbitral institucional.

Art. 5° - São requisitos para o exercício da função  de árbitro:

I - ser brasileiro, maior e capaz;

II - deter conhecimento técnico compatível com a natureza do contrato;

III - não ter, com as partes nem com o litígio que lhe for submetido, relações que

caracterizem os casos de impedimento ou suspeição de Juízes, conforme previsto no

Código de Processo Civil;

IV - ser membro de câmara arbitral inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores de

Serviços do Estado.

Art. 6° - Para os fins desta lei, somente se admiti rá a arbitragem de direito,

instaurada mediante processo público.

Parágrafo único - O processo público não se aplica nos casos de proteção ao sigilo

comercial ou industrial.

Art. 7° - A arbitragem relativa aos contratos inter nacionais em que o Estado for

parte atenderá às normas e aos tratados internacionais com eficácia no ordenamento

jurídico nacional.

Art. 8° - O procedimento arbitral para a solução de  litígio relativo a contrato, acordo

ou convênio celebrado pelo Estado fica condicionado à existência de cláusula

compromissória cheia ou à formulação de compromisso arbitral.

Art. 9° - O procedimento arbitral instaura-se media nte provocação de uma das

partes contratantes.

Art. 10 - A câmara arbitral escolhida para compor litígio será preferencialmente a

que tenha sede no Estado e deverá atender ao seguinte:

I - estar regularmente constituída por, pelo menos, três anos;

II - estar em regular funcionamento como instituição arbitral;

III - ter como fundadora, associada ou mantenedora entidade que exerça atividade

de interesse coletivo;

IV - ter reconhecida idoneidade, competência e experiência na administração de

procedimentos arbitrais.

§ 1° - As intimações relativas à sentença arbitral e aos demais atos do processo
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serão feitas na forma estabelecida pelas partes ou no regulamento da instituição

arbitral responsável pela administração do procedimento.

§ 2° - O prazo máximo para prolação da sentença arb itral é de cento e oitenta dias

contados da data de instituição da arbitragem, salvo disposição em contrário.

Art. 11 - No edital de licitação de obra e no contrato público constará a previsão das

despesas com arbitragem, taxa de administração da instituição arbitral, honorários de

árbitros e peritos e outros custos administrativos.

Parágrafo único - As despesas a que se refere o “caput” deste artigo serão

adiantadas pelo contratado quando da instauração do procedimento arbitral.

Art. 12 - Ressalvado o disposto na legislação federal e nesta lei, prevalecerão as

regras instituídas na regulamentação do juízo arbitral institucional ao qual compete

decidir a causa.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.489 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.489/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a prestar contragarantia à União em operação de crédito externa

junto à agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW – 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° 4.489/2010

Autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à União em operação de

crédito com a agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW – e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



____________________________________________________________________________
2668

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a prest ar contragarantia à União para

operação de crédito a ser celebrada entre a Companhia de Saneamento de Minas

Gerais – Copasa-MG – e a agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau –

KfW –, até o valor equivalente a €100.000.000,00 (cem milhões de euros).

§ 1° – A taxa de juros, os prazos, as comissões e d emais encargos da operação de

crédito a que se refere o “caput” serão os vigentes na época da contratação do

empréstimo que forem admitidos pelo Banco Central do Brasil para o registro de

operações da espécie, obedecidas as demais prescrições legais.

§ 2° – Os recursos da operação de crédito a que se refere o “caput” serão aplicados

na execução de atividades e projetos de despoluição da Bacia do Rio Paraopeba,

incluindo sistemas de coleta e tratamento de esgotos e unidade de tratamento de

resíduos.

Art. 2° – A contragarantia de que trata o art. 1° c ompreende:

I – direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado na

arrecadação da União, na forma do disposto na alínea “a” do inciso I e no inciso II do

art. 159 da Constituição da República;

II – receitas próprias do Estado a que se referem os arts. 155 e 157, nos termos do

§ 4° do art. 167, da Constituição da República.

Art. 3° – A operação de crédito a que se refere o a rt. 1° será garantida pela

República Federativa do Brasil.

Art. 4° – Para a concessão da garantia a que se ref ere o art. 3°, a Secretaria de

Estado de Fazenda celebrará contrato de contragarantia com a Copasa-MG, nos

termos do inciso I do art. 18 da Resolução n° 43, d e 21 de dezembro de 2001, do

Senado Federal.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.498 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.498/2010, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Roque de Minas o imóvel
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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° 4.498/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Roque de Minas 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 São Roque de

Minas imóvel com área de 1ha (um hectare), e suas respectivas benfeitorias, situado

na Fazenda do Sobradinho, naquele Município, registrado sob o n° 11.943, a fls. 197

do Livro 3-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piumhi.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se a

abrigar estoque de materiais e a servir de ponto de apoio para a realização de obras

públicas.

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 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.513 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.513/2010, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que

reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública das unidades das Associações de Produtores Rurais localizadas no 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
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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° 4.513/2010

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades das associações de produtores rurais localizadas no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades das associações de produtores rurais

localizadas no Estado.

Parágrafo único – A declaração de utilidade pública de cada associação de produtor

rural, unidade autônoma e dotada de personalidade jurídica própria, será feita por lei

específica, na forma da Lei n° 12.972, de 27 de jul ho de 1998.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.543 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.543/2010, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha o imóvel que

específica, 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° 4.543/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha o imóvel que

específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Mar de Espanha

imóvel com área de 2.375m² (dois mil trezentos e setenta e cinco metros quadrados)

e respectiva construção, localizado no Distrito de Engenho Novo, naquele Município,

registrado sob o n° 157, a fls. 116 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Mar de Espanha.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a instalação de

uma escola agrícola.

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 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.613 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.613/2010, de autoria do Deput ado Marcus Pestana, que

autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – a fazer reverter ao Município de Morro do Pilar 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° 4.613/2010

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – a fazer reverter ao Município de Morro do Pilar o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado de Minas Gerais

– DER-MG – autorizado a fazer reverter ao Município de Morro do Pilar imóvel com

área de 1.820m² (mil oitocentos e vinte metros quadrados), situado na Rua Capitão
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Modesto Vieira, naquele Município, conforme escritura pública de doação de imóvel

registrada às fls. 19 a 21 do Livro 31, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Conceição do Mato Dentro.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.669 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.669/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim 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° 4.669/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim 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 Dom Joaquim

imóvel com área de 7.175m² (sete mil cento e setenta e cinco metros quadrados),

situado na Rua da Conceição, s/n°, naquele Municípi o, registrado sob o n° 596, a fls.

236 do Livro 3, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do

Mato Dentro.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de um

campo de futebol.

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.
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.670 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.670/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté 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° 4.670/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté 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 Abaeté imóvel

com área de 2.400m² (dois mil e quatrocentos metros quadrados), situado na Avenida

Joaquina do Pompéu, n° 600, Centro, naquele Municíp io, registrado sob o n° 22.722,

a fls. 105 do Livro 3-AD, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.671 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.671/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

destinação do imóvel de que trata a Lei n° 18.568, de 9 de dezembro de 2009, que
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autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que

especifica, 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° 4.671/2010

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 18.568, de 9 de dezembro de

2009, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que

especifica, e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 18.568, de  9 de dezembro de 2009, passa a

destinar-se ao atendimento de crianças carentes e portadoras de necessidades

especiais, observadas as prerrogativas estabelecidas na Resolução Conjunta n° 18

do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social, de 21 de março de 2006, e à implementação de

políticas sociais voltadas para a promoção da saúde e da habitação.

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° 18.568,  de 2009.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.688 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.688/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio o imóvel que especifica, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.688/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio 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 Patrocínio

imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na localidade de

Estação do Salitre, Distrito de Serra do Salitre, naquele Município, registrado sob o n°

6.553, a fls. 072 do Livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Patrocínio.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de um

centro educacional.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.698/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.698/2010, de autoria da  Mesa da Assembleia, que

dispõe sobre o estágio probatório no âmbito da Assembleia Legislativa e dá outras

providências, foi aprovado no 2º turno, com as Emendas nos 1 e 2.

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° 4.698/2010

Dispõe sobre o estágio probatório no âmbito da Assembleia Legislativa e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° – O servidor nomeado para cargo de provimen to efetivo cumprirá estágio

probatório pelo período de três anos contados da data de sua entrada em exercício,

observado o disposto no art. 20 desta resolução, para que seja verificada sua aptidão

para o exercício do cargo.

Art. 2° – Durante o período de estágio probatório, o servidor será submetido a

avaliação especial de desempenho, nos termos desta resolução.

Art. 3° – O servidor que obtiver a média final de, no mínimo, 70% (setenta por

cento) dos pontos distribuídos na avaliação especial de desempenho será

considerado apto para o exercício de seu cargo e nele adquirirá estabilidade, nos

termos do § 4° do art. 35 da Constituição Estadual.

CAPÍTULO II

DA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO

Art. 4° – A avaliação especial de desempenho do ser vidor em estágio probatório

será composta de seis etapas, correspondentes aos seis primeiros semestres de

efetivo exercício na Secretaria da Assembleia Legislativa.

Art. 5° – O Curso de Formação Introdutória à Carrei ra do Servidor da Assembleia

Legislativa – Cfal – será o instrumento de avaliação da primeira etapa de efetivo

exercício do servidor em estágio probatório, nos termos de deliberação da Mesa.

Art. 6° – Após a realização do Cfal, o servidor ser á avaliado, durante as cinco

etapas seguintes, por comissão instituída para essa finalidade, mediante a verificação

dos seguintes fatores:

I – adaptação às atribuições do cargo;

II – qualidade do trabalho;

III – assiduidade e pontualidade;
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IV – cooperação;

V – responsabilidade;

VI – eficiência.

§ 1° – Serão atribuídos dez pontos a cada um dos fa tores de avaliação previstos no

“caput” deste artigo, sendo o resultado da avaliação de cada etapa representado pelo

percentual correspondente ao somatório das seis notas obtidas em relação à

pontuação máxima distribuída.

§ 2° – Em caso de atribuição de pontuação inferior a 70% (setenta por cento) dos

pontos distribuídos na etapa de avaliação, os fatos, circunstâncias e demais

elementos de convicção da comissão de avaliação serão registrados em folha

separada, assinada pelos membros da comissão e anexada ao formulário de

avaliação.

§ 3° – As notas obtidas pelo servidor nas cinco pri meiras etapas de avaliação serão

consideradas para fins de cálculo da média final de que trata o “caput” do art. 3° desta

resolução.

§ 4° – Caberá à comissão de avaliação, após o encer ramento da quinta etapa,

calcular a média final obtida pelo servidor e concluir, em relatório final, se o servidor

está apto ou não para o exercício de seu cargo e para a aquisição de estabilidade,

nos termos do “caput” do art. 3° desta resolução.

CAPÍTULO III

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR

Art. 7° – A comissão de avaliação do servidor em es tágio probatório será composta

conforme deliberação da Mesa da Assembleia Legislativa, assegurando-se ao

servidor ser avaliado por, no mínimo, dois avaliadores.

§ 1° – Na impossibilidade de o servidor ser avaliad o por um ou mais de seus

avaliadores, sua avaliação será realizada por, no mínimo, dois superiores

hierárquicos.

§ 2° – A eventual mudança de lotação do servidor em  estágio probatório será feita,

preferencialmente, ao final da etapa de avaliação especial de desempenho que

estiver em curso.

§ 3° – Na hipótese de mudança de lotação no transcu rso da etapa de avaliação, a
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nota dessa etapa corresponderá à média das notas obtidas nas avaliações parciais

realizadas em cada um dos órgãos em que o servidor tenha permanecido lotado por,

no mínimo, sessenta dias consecutivos.

§ 4° – É vedado ao servidor em estágio probatório p articipar de comissão de

avaliação de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 8° – Compete à comissão de avaliação:

I – acompanhar o desempenho do servidor durante cada etapa de avaliação;

II – identificar necessidades de adaptação ou capacitação do servidor e buscar

solucioná-las;

III – avaliar o servidor em cada etapa de avaliação, conforme o disposto no art. 6°

desta resolução, e registrar a pontuação que lhe for conferida em formulário próprio;

IV – encaminhar os formulários de avaliação devidamente preenchidos e assinados,

sem rasuras, à comissão de acompanhamento do processo geral de avaliação dos

servidores em estágio probatório, no prazo de cinco dias úteis contados do

encerramento de cada etapa de avaliação;

V – encaminhar o relatório final de que trata o § 4° do art. 6° desta resolução à

comissão de acompanhamento do processo geral de avaliação dos servidores em

estágio probatório, no prazo de cinco dias úteis contados do encerramento da quinta

etapa de avaliação.

CAPÍTULO IV

DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO GERAL DE AVALIAÇÃO

Art. 9° – A comissão de acompanhamento do processo geral de avaliação dos

servidores em estágio probatório será composta pelo Procurador-Geral da

Assembleia, que a coordenará, pelos titulares dos órgãos de lotação dos servidores

avaliados e por um secretário, conforme designação do Diretor-Geral.

Parágrafo único – O Secretário-Geral da Mesa e o Diretor-Geral poderão indicar

servidores para representá-los na comissão de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 10 – Compete à comissão de acompanhamento do processo geral de avaliação

dos servidores em estágio probatório:

I – discutir e uniformizar os critérios da avaliação especial de desempenho a serem

aplicados pelas comissões de avaliação;
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II – supervisionar o trabalho das comissões de avaliação;

III – analisar, quando solicitado pelas comissões de avaliação, problemas

relacionados com adaptação, capacitação e desempenho dos servidores, propondo

soluções;

IV – encaminhar o formulário de avaliação semestral a que se refere o inciso III do

“caput” do art. 8° desta resolução:

a) à Gerência-Geral de Administração de Pessoal – GPE – para arquivamento na

pasta funcional do servidor; ou

b) à comissão de avaliação, se houver interposição de recurso pelo servidor,

conforme disposto no “caput” do art. 15 desta resolução;

V – encaminhar o relatório final a que se refere o § 4° do art. 6° desta resolução:

a) à Câmara de Administração de Pessoal – CAP –, para fins de homologação; ou

b) à comissão de avaliação, se houver interposição de recurso pelo servidor,

conforme disposto no “caput” do art. 15 desta resolução.

CAPÍTULO V

DA EXONERAÇÃO E DA DEMISSÃO DO SERVIDOR

Art. 11 – O servidor que não obtiver a média final mínima de 70% (setenta por

cento) dos pontos distribuídos na avaliação especial de desempenho será

considerado inapto para o exercício de seu cargo e exonerado, nos termos

constitucionais e legais, observado o disposto nesta resolução e em conformidade

com o disposto no inciso III do “caput” do art. 123 da Resolução n° 800, de 5 de

janeiro de 1967.

Art. 12 – A exoneração do servidor em estágio probatório independe de instauração

de novo processo administrativo, assegurada ampla defesa.

Art. 13 – Será aplicada, após processo administrativo, a penalidade de demissão ao

servidor em estágio probatório que incorrer nas hipóteses previstas no art. 253 da

Resolução n° 800, de 1967.

Art. 14 – O ato de exoneração ou de demissão do servidor em estágio probatório

compete à Mesa da Assembleia Legislativa e será assinado pelo seu Presidente,

conforme o disposto no inciso VI do “caput” do art. 79 do Regimento Interno, sendo

publicado no órgão oficial do Estado.
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CAPÍTULO VI

DOS RECURSOS

Art. 15 – O servidor poderá interpor recurso à comissão de que trata o “caput” do

art. 7° desta resolução contra o resultado de cada etapa de sua avaliação e contra o

resultado final, no prazo de cinco dias úteis contados da data de sua assinatura no

formulário de avaliação semestral ou no relatório final a que se referem,

respectivamente, os incisos III e V do “caput” do art. 8° desta resolução.

§ 1° – Na hipótese de recusa do servidor em assinar  o formulário de avaliação

semestral ou o relatório final, o fato será registrado no respectivo documento e a

recusa será suprida por meio da assinatura de duas testemunhas devidamente

identificadas, na presença do servidor.

§ 2° – Não será conhecido o recurso que se enquadre  nas hipóteses previstas no

art. 52 da Lei n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

Art. 16 – A comissão de avaliação poderá reconsiderar sua decisão no prazo de

cinco dias úteis contados do recebimento do recurso.

Parágrafo único – A comissão de avaliação encaminhará o processo à CAP no

prazo previsto no “caput” deste artigo para fins de:

I – homologação, em caso de ter reconsiderado sua decisão;

II – reexame necessário, em caso de ter sido indeferido o recurso.

Art. 17 – A CAP apreciará o recurso de que trata o inciso II do parágrafo único do

art. 16 desta resolução no prazo de dez dias úteis contados do recebimento pelo seu

secretário, prorrogável uma única vez, por igual período, e publicará sua decisão no

prazo de cinco dias úteis.

Parágrafo único – Caso seja deferido o recurso, a CAP encaminhará o processo ao

Conselho de Diretores, no prazo de cinco dias úteis contados da data do deferimento,

com efeito suspensivo, para reexame necessário, que será feito na forma e nos

prazos previstos no § 1° do art. 18 desta resolução .

Art. 18 – O servidor poderá interpor recurso ao Conselho de Diretores contra a

decisão da CAP, no prazo de cinco dias úteis contados da data da publicação da

decisão.

§ 1° – O Conselho de Diretores apreciará o recurso no prazo de quinze dias úteis
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contados da data de seu recebimento e publicará a decisão no prazo de cinco dias

úteis.

§ 2° – Na hipótese de deferimento de recurso relati vo ao resultado final da

avaliação especial de desempenho, caberá ao Conselho de Diretores homologar o

resultado.

Art. 19 – O servidor poderá interpor recurso à Mesa da Assembleia contra a decisão

do Conselho de Diretores no prazo de cinco dias úteis contados da data de

publicação a decisão.

§ 1° – A Mesa apreciará o recurso no prazo de trint a dias contados da data de seu

recebimento e publicará a decisão no prazo de cinco dias úteis.

§ 2° – Na hipótese de deferimento de recurso relati vo ao resultado final da

avaliação especial de desempenho, caberá à Mesa da Assembleia homologar o

resultado.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 – Para o efeito de aquisição de estabilidade, somente será computado o

tempo de efetivo exercício prestado pelo servidor à Assembleia Legislativa.

§ 1° – Não serão considerados efetivo exercício, pa ra fins de cumprimento de

estágio probatório, os períodos de licença e demais afastamentos do servidor cuja

soma ultrapasse quarenta e cinco dias, consecutivos ou intercalados, em cada etapa

de sua avaliação especial de desempenho.

§ 2° – Os períodos não considerados como de efetivo  exercício, na forma do § 1°

deste artigo, ensejarão a prorrogação da etapa e do estágio probatório pelo número

de dias correspondentes.

§ 3° – Excetua-se do disposto no § 1° deste artigo o afastamento decorrente de

férias regulamentares.

Art. 21 – Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá ser

colocado à disposição de outro órgão da administração pública nem obter licença:

I – para tratar de interesses particulares;

II – por motivo de afastamento do cônjuge, quando servidor civil ou militar;

III – em caráter especial para missão ou estudo no exterior ou em outro ponto do
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território nacional.

Art. 22 – A conclusão sobre a estabilidade ou não do servidor, nos termos do

disposto no inciso V do “caput” do art. 8° desta re solução, e as decisões sobre

recursos a que se referem os arts. 17 a 19 desta resolução serão publicadas no

Boletim da Secretaria da Assembleia Legislativa.

Art. 23 – Na hipótese de haver servidor em estágio probatório na data de publicação

desta resolução, sua aplicação terá início a partir da etapa de avaliação semestral

subsequente à etapa que estiver em curso, sem prejuízo de avaliações e

procedimentos em andamento ou já realizados.

Art. 24 – O inciso III do “caput” do art. 128 da Resolução n° 800, de 1967, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 128 – (…)

III – para efeito de concessão de gratificação de função, os afastamentos previstos

no inciso I, ressalvados os previstos nas alíneas “l” e “m” desse inciso.”.

Art. 25 – O inciso XII do “caput” e o § 2° do art. 61 da Resolução n° 3.800, de 30 de

novembro de 1985, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 61 – (…)

XII – autorizar a abertura de procedimento licitatório para aquisição de bens ou

contratação de serviços, incluindo obras e serviços de engenharia, de valor superior

ao previsto na alínea “b” do inciso II do “caput” do art. 23 da Lei Federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993, e homologar seu resultado;

(…)

§ 2° – Compete ao Presidente da Assembleia Legislat iva e ao 1°-Secretário a

assinatura de contrato.”.

Art. 26 – O art. 4° da Resolução n° 5.100, de 29 de  junho de 1991, fica acrescido

dos seguintes §§ 3° e 4°, passando o “caput”, o § 1 ° e o inciso III do § 1° a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 4° – O ato de provimento ou de exoneração de ocupante de cargo em

comissão de recrutamento amplo será precedido de provocação do titular do órgão de

lotação do servidor.

§ 1° – O ocupante de cargo em comissão de recrutame nto amplo fica
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automaticamente exonerado:

(...)

III – na hipótese da licença prevista no inciso III do art. 54, combinado com o inciso

III do art. 63 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997;

(...)

§ 3° – O disposto no inciso I do § 1° não se aplica  a ocupante de cargo em

comissão de recrutamento amplo que integre o Grupo Específico de Apoio às

Atividades de Representação Político-Parlamentar lotado em gabinete cujo titular

tenha sido reeleito, desde que haja manifestação por escrito do parlamentar pela

permanência do servidor no respectivo cargo, encaminhada ao Diretor-Geral até dez

dias antes do final da legislatura.

§ 4° – Para assegurar a continuidade das atividades  administrativas, não se aplica

o disposto no inciso I do § 1° ao ocupante de cargo  em comissão de recrutamento

amplo lotado nos gabinetes institucionais dos membros da Mesa.”.

Art. 27 – O inciso II do art. 4° da Resolução n° 5. 305, de 22 de junho de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° – (...)

II – os pertencentes à estrutura dos gabinetes institucionais da Mesa da

Assembleia, das Lideranças, da Ouvidoria Parlamentar e das Presidências de

Comissão, em quantitativo de cargos e pontuação cujo somatório não exceda 35%

(trinta e cinco por cento) da totalidade daqueles previstos no inciso I.”.

Art. 28 – Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Diretores.

Art. 29 – Ficam revogados:

I – os arts. 89, 90, 91, 134 e o parágrafo único do art. 135 da Resolução n° 800, de

1967;

II – o § 1° do art. 61 da Resolução n° 3.800, de 19 85;

III – o art. 10 da Resolução n° 5.118, de 13 de jul ho de 1992;

IV – os arts. 102, 103, 104, 136 e o parágrafo único do art. 137 da Deliberação da

Mesa n° 269, de 4 de maio de 1983.

Art. 30 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.701 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.701/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Boa Esperança 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° 4.701/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Boa Esperança 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 Boa Esperança

imóvel com área de 418,75m2 (quatrocentos e dezoito vírgula setenta e cinco metros

quadrados), com sua benfeitoria, situado na Avenida Floriano Peixoto, n° 362, Centro,

naquele Município, registrado sob o n° 14.092, no L ivro 2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Boa Esperança.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Policlínica Municipal de Boa Esperança.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.706 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.706/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o
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Poder Executivo a doar ao Município de Desterro do Melo 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° 4.706/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro do Melo 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 Desterro do

Melo imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), que confronta com a

Rodovia Barbacena-Alto Rio Doce e com o terreno do Largo da Matriz, naquele

Município, registrado sob o n° 11.508, a fls. 135 d o Livro 3-L, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de um centro de saúde e à construção do prédio que abrigará o 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.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.707 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.707/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho 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° 4.707/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho 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 Brumadinho

imóvel com área de 1.251m2 (mil duzentos e cinquenta e um metros quadrados),

situado na Rua São José do Paraopeba, s/n°, no luga r denominado Vila São José do

Paraopeba, naquele Município, registrado sob o n° 2 .915, a fls. 12 do Livro 3-B, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.718 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.718/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Pequi 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° 4.718/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pequi 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 Pequi imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no lugar denominado

Soledade de Pequi, naquele Município, registrado sob o n° 20.075, a fls. 93 do Livro

n° 3-V, no Cartório de Registro de Imóveis da Comar ca de Pará de Minas.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal de Soledade.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.719 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.719/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Campanário 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° 4.719/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campanário 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 Campanário

imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na Rua Alto da
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Matriz, 579, naquele Município, registrado sob o n° 19.058, a fls. 171 do Livro 3-S, no

Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Com arca de Teófilo Otoni.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.720 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.720/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Paineiras 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° 4.720/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paineiras 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 Paineiras imóvel

com área de 4.500m² (quatro mil e quinhentos metros quadrados), com benfeitorias

com área de 403,57m² (quatrocentos e três vírgula cinquenta e sete metros

quadrados), situado na Rua Deputado Eduardo Lucas, 1.199, Centro, naquele

Município, registrado sob o n° 22.103, a fls. 185 d o Livro 3-AC, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento
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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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.721 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.721/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho 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° 4.721/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho 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 Brumadinho

imóvel com área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados), situado na rua

Francisco Jorge Diniz, s/n°, no lugar denominado Te juco, naquele Município,

registrado sob o n° 5.484-A, a fls. 62 do Livro 3-C , no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Brumadinho.

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°.
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Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.728 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.728/2010, de autoria do Deput ado Marcus Pestana, que

institui o Dia Estadual do Antigomobilismo, 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° 4.728/2010

Institui o Dia Estadual do Antigomobilismo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – Fica instituído o Dia Estadual do Antigomobilismo, a ser comemorado,

anualmente, no dia 28 de outubro.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Domingos Sávio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.736 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.736/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas 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° 4.736/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas 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 Sete Lagoas

imóvel com área de 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados), situado na Rua

Honorina Pontes, Bairro Eldorado/Lagoa dos Vagalumes, naquele Município,

registrado sob o n° 30.240, a fls. 242 do Livro 2-A FO, no Cartório do 2° Ofício do

Registro de Imóveis da Comarca de Sete Lagoas.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de um

centro comunitário.

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, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.770/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.770/2010, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica Regime Especial de Tributação concedido ao

contribuinte mineiro da indústria náutica, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, 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 RESOLUÇÃO N° 4.770/2010

Ratifica regime especial de tributação concedido ao contribuinte mineiro da indústria

náutica, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de  26 de dezembro de 1975.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao

contribuinte mineiro da indústria náutica, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio

de Janeiro por meio do Decreto n° 41.681, de 9 de f evereiro de 2009.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.895 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.895/2010, 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 2011, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s 1 a 7, 9 a 27, 30 a 36, 52,

55 a 79, 81 a 92, 100 a 102, 104 a 128, 130 a 146, 148 a 186, 189 a 191,196 a 207,

212 a 220, 224 a 272, 277 a 311, 373 a 384, 386 a 389, 391, 393 a 401, 403 a 411,

491 a 499, 505, 506, 510, 511, 515 a 534, 553, 554, 563, 582, 584 a 594, 596 a 601,

607 a 612, 618 a 625, 627, 638 a 662, 664 a 674, 676 a 739 e com as Subemendas

n° 1 às Emendas n° s 43 a 48, 50, 53, 80, 103, 129, 187, 188, 192 a 195, 385, 501,

512 a 514, 564 a 572, 578 a 581, 626, 628, 663 e 675.

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° 4.895/2010

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 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Ger ais para o exercício financeiro
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de 2011 estima a receita em R$44.998.615.907,00 (quarenta e quatro bilhões

novecentos e noventa e oito milhões seiscentos e quinze mil novecentos e sete reais)

e fixa a despesa em igual importância.

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$5.999.116.776,00 (cinco bilhões

novecentos e noventa e nove milhões cento e dezesseis mil setecentos e setenta e

seis 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
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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

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° 19.099, de 9 d e agosto de 2010.

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° 19.099, de 2010.

§ 2° – As alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei n° 19.099, de 201 0, 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°.
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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

refinanciamento da dívida pública estadual.

Parágrafo único – A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual às

operações de crédito contratadas pelo Estado prevista para o exercício de 2011, no

âmbito do Poder Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado,

a cargo da Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais será

realizada nos termos de regulamento.

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 2011 contido no PPAG 2008-2011 e a Lei

Orçamentária para o exercício de 2011, ficando autorizados os ajustes necessários à

plena compatibilidade.

Art. 14 – Esta lei vigorará no exercício de 2011, a partir de 1° de janeiro.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.916 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.916/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte

no Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda nº 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
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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° 4.916/2010

Dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de

pequeno porte no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° – Todo estabelecimento agroindustrial rural  de pequeno porte será habilitado

pelo órgão de controle ou de defesa sanitária competente, nos termos desta lei e de

seu regulamento.

Art. 2° – Para os fins desta lei, considera-se:

I – estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte o estabelecimento de

propriedade ou sob gestão individual ou coletiva de agricultor familiar, localizado no

meio rural, com área útil construída não superior a 250m² (duzentos e cinquenta

metros quadrados), que produza, beneficie, prepare, transforme, manipule, fracione,

receba, embale, reembale, acondicione, conserve, armazene, transporte ou exponha

à venda produtos de origem vegetal e animal, para fins de comercialização;

II – agricultor familiar aquele definido na forma da Lei Federal n° 11.326, de 24 de

julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Parágrafo único – Para efeito do disposto no inciso I do “caput”, produtos de origem

animal podem ser adicionados de produtos de origem vegetal.

Art. 3° – Na aplicação desta lei, serão observados:

I – os princípios básicos de higiene e saúde necessários à garantia de inocuidade,

identidade, qualidade e integridade dos produtos e saúde do consumidor;

II – as condições gerais de instalações, equipamentos e práticas operacionais que

respeitem:

a) as diferentes escalas de produção;

b) as especificidades regionais de produtos;
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c) as formas tradicionais de fabricação;

d) a realidade econômica dos agricultores familiares.

Art. 4° – O regulamento desta lei estabelecerá:

I – requisitos e normas operacionais para a concessão da habilitação sanitária ao

estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte;

II – critério simplificado para o exame das condições de funcionamento dos

estabelecimentos, conforme exigências higiênico-sanitárias essenciais, para obtenção

do título de registro e do cadastro e para a transferência de propriedade;

III – detalhamento das ações de inspeção, fiscalização, padronização, embalagem,

cadastro, registro e relacionamento dos estabelecimentos agroindustriais rurais de

pequeno porte, bem como normas para aprovação de seus produtos, incluindo a

metodologia de controle de qualidade e sanidade, quando for o caso;

IV – normas complementares para venda ou fornecimento pelos estabelecimentos

de que trata esta lei de pequenas quantidades de produtos da produção primária, a

retalho ou a granel;

V – normas específicas relativas às condições gerais das instalações, dos

equipamentos e das práticas operacionais dos estabelecimentos de que trata esta lei,

observados os princípios básicos de higiene e saúde, com vistas a garantir a

inocuidade e a qualidade dos produtos.

CAPÍTULO II

DA HABILITAÇÃO, DA INSPEÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

Seção I

Da Habilitação Sanitária

Art. 5° – A habilitação sanitária é ato privativo d os órgãos oficiais de controle e de

defesa sanitária, atestando que o estabelecimento, para fins de execução das ações

previstas no inciso I do art. 2°, atende aos princí pios básicos de higiene e de saúde

aplicáveis à espécie, visando à garantia de inocuidade e qualidade dos produtos

comercializados e à saúde do consumidor.

§ 1° – A habilitação sanitária compreende o relacio namento, o cadastro ou registro

dos estabelecimentos e de seus produtos e a autorização para comercialização.

§ 2° – A habilitação sanitária fica condicionada à prévia inspeção e à fiscalização
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sanitária do estabelecimento e dos produtos a que se refere esta lei.

Art. 6° – A habilitação sanitária do estabeleciment o agroindustrial rural de pequeno

porte será feita por unidade, na forma em que dispuser o regulamento desta lei.

Parágrafo único – A habilitação será requerida pelo agricultor familiar responsável

pela unidade junto ao órgão oficial competente e deverá preceder o início das

atividades do estabelecimento.

Art. 7° – O prazo de validade da habilitação será d efinido pelo órgão de controle ou

de defesa sanitária competente.

Parágrafo único – A habilitação poderá, a qualquer tempo, ser suspensa ou

cassada por decisão fundamentada do órgão de controle ou de defesa sanitária

competente, nos termos da legislação pertinente.

Art. 8° – Os estabelecimentos agroindustriais rurai s de pequeno porte serão

classificados como:

I – estabelecimentos de produtos de origem vegetal;

II – estabelecimentos de produtos de origem animal, adicionados ou não de

produtos de origem vegetal; ou

III – estabelecimentos mistos, que processam produtos de origem animal e vegetal.

§ 1° – Para fins de habilitação, os estabelecimento s de que trata este artigo serão

considerados nas seguintes modalidades:

a) unidade individual, quando pertencer a agricultor familiar;

b) unidade coletiva, quando pertencer ou estiver sob gestão de associação ou

cooperativa de agricultores familiares.

§ 2° – A unidade coletiva será utilizada, exclusiva mente, pelos associados ou

filiados da associação ou cooperativa a que pertencer ou que a administrar.

Art. 9° – São órgãos de controle e de defesa sanitá ria competentes para a

expedição da habilitação sanitária de que trata esta lei:

I – em se tratando de estabelecimento de produtos de origem vegetal:

a) a Secretaria de Estado de Saúde;

b) as secretarias municipais de saúde ou órgãos oficiais equivalentes dos

Municípios;

II – em se tratando de estabelecimento de produtos de origem animal, adicionados
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ou não de produtos de origem vegetal, ressalvadas as atribuições legais do Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

a) a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio de

seu órgão de defesa sanitária;

b) as secretarias ou departamentos de agricultura dos Municípios, por meio de

órgão com atribuição para o exercício da defesa sanitária.

Parágrafo único – Em se tratando de estabelecimento misto, a competência de que

trata este artigo será exercida pelos órgãos oficiais previstos nos incisos I e II do

“caput” deste artigo, na forma do regulamento.

Seção II

Do Estabelecimento de Produtos de Origem Vegetal

Art. 10 – Para a habilitação sanitária do estabelecimento de produtos de origem

vegetal, serão inspecionados os ambientes internos e externos do estabelecimento,

bem como os seus produtos, instalações, máquinas, equipamentos, normas e rotinas

técnicas.

Art. 11 – O estabelecimento de produtos de origem vegetal fica obrigado a:

I – observar os padrões específicos de registro, conservação, embalagem,

rotulagem e prazo de validade dos produtos expostos à venda, armazenados ou

entregues ao consumo;

II – manter instalações e equipamentos em condições compatíveis com os padrões

de identidade e qualidade dos produtos;

III – manter condições adequadas de higiene, observada a legislação vigente;

IV – manter pessoal capacitado e devidamente equipado, nos termos da legislação

aplicável, para a execução das ações discriminadas no inciso I do art. 2° desta lei;

V – fornecer ao consumidor do produto as informações necessárias para sua

utilização adequada e para a preservação da saúde.

Parágrafo único – O estabelecimento obriga-se, quando solicitado pela autoridade

sanitária competente, a apresentar o plano de controle de qualidade das etapas e dos

processos de produção.

Art. 12 – Os órgãos oficiais de controle sanitário, para os fins de aplicação desta lei,

obedecerão ao disposto na legislação vigente, ficando autorizados a baixar normas
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complementares, se necessário.

Seção III

Do Estabelecimento de Produtos de Origem Animal, adicionados ou não de produtos

de origem vegetal

Art. 13 – O estabelecimento de produtos de origem animal, adicionados ou não de

produtos de origem vegetal, disporá, de acordo com a sua destinação, de instalações

para:

I – abate de animais ou industrialização da carne;

II – processamento de pescados ou seus derivados;

III – processamento de leite ou seus derivados;

IV – processamento de ovos ou seus derivados;

V – processamento de produtos das abelhas e seus derivados.

Art. 14 – Sem prejuízo do disposto no art. 9° desta  lei, os estabelecimentos de que

trata esta seção serão inspecionados e fiscalizados:

I – pelos órgãos ou pelos departamentos de defesa sanitária das secretarias de

agricultura dos Municípios, quando se tratar de produção destinada ao comércio

intramunicipal;

II – pelo órgão de defesa sanitária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, quando se tratar de produção destinada a comércio intermunicipal.

§ 1° – No caso de produção destinada a comércio int erestadual, a inspeção

realizada pelos órgãos citados nos incisos I e II do “caput” deste artigo somente se

equipara à realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

mediante o reconhecimento oficial da equivalência dos serviços oficiais de inspeção,

em conformidade com os preceitos legais e as normas complementares que regem o

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – Suasa – e o Sistema

Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – Sisbi-POA.

§ 2° – O órgão estadual de defesa sanitária poderá instalar, em cada uma das

mesorregiões administrativas do Estado, unidades especiais de inspeção e

fiscalização sanitárias, que terão autonomia para a análise dos processos de registro

e concessão da habilitação dos estabelecimentos de produtos de origem animal e

que funcionarão nas sedes de suas coordenadorias regionais, vinculadas a uma
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coordenadoria a ser instituída no escritório central.

Art. 15 – Ficam os órgãos oficiais de defesa sanitária autorizados a baixar normas

complementares para especificar os registros auditáveis necessários à fiscalização da

produção dos estabelecimentos de que trata esta seção, a serem realizados pelo

proprietário ou por profissional habilitado.

Art. 16 – Aos estabelecimentos de produtos de origem animal, adicionados ou não

de produtos de origem vegetal, aplicam-se as disposições da Lei n° 11.812, de 23 de

janeiro de 1995, no que se refere à coleta de amostras fiscais e de amostras de

rotina.

Seção IV

Do Estabelecimento Misto

Art. 17 – O estabelecimento misto poderá processar os produtos de origem animal e

de origem vegetal em uma mesma edificação, desde que em áreas isoladas e

assegurada a impossibilidade de contaminação cruzada.

Art. 18 – O estabelecimento misto será habilitado, inspecionado e fiscalizado na

forma dos arts. 9°, 10 e 14 desta lei.

Seção V

Dos Serviços de Inspeção e de Fiscalização

Art. 19 – Incumbe aos órgãos de controle e de defesa sanitária, na execução dos

serviços de inspeção e de fiscalização dos estabelecimentos de que trata esta lei:

I – analisar e aprovar as plantas de construção e reforma do estabelecimento

requerente, sendo-lhes facultado editar normas complementares que estabeleçam as

especificações mínimas exigíveis e critério simplificado para análise e aprovação das

condições gerais das instalações, dos equipamentos e das práticas operacionais;

II – relacionar, cadastrar ou registrar os estabelecimentos e seus fornecedores e

aprovar ou registrar, se for o caso, os produtos passíveis de serem produzidos,

segundo a natureza e a origem da matéria-prima e dos ingredientes, das instalações,

dos equipamentos e do processo de fabricação e comercialização;

III – aprovar e expedir, no âmbito de sua competência legal, o certificado de registro

ou o alvará sanitário do estabelecimento;

IV – capacitar e treinar os inspetores e fiscais do seu corpo técnico;
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V – inspecionar, reinspecionar e fiscalizar o estabelecimento, as instalações e

equipamentos, a matéria–prima, os ingredientes e os produtos elaborados;

VI – executar a ação de fiscalização no âmbito e nos limites de suas competências

legais.

Parágrafo único – Os órgãos oficiais de controle e de defesa sanitária exercerão

suas atividades de inspeção e de fiscalização de forma coordenada e integrada, na

forma em que dispuser o regulamento.

Art. 20 – O valor e a forma de recolhimento das taxas decorrentes de registro e

vistoria do estabelecimento, registro ou alteração do rótulo do produto, alteração da

razão social e inspeção e reinspeção sanitárias dos produtos observarão o disposto

na legislação aplicável à espécie.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 – O agricultor familiar proprietário ou dirigente do estabelecimento

agroindustrial rural de pequeno porte habilitado, nos termos desta lei, é o responsável

pela qualidade dos alimentos que produz e se obriga a:

I – capacitar-se para a execução das atividades discriminadas no inciso I art. 2°

desta lei, por meio de participação em cursos e treinamentos sobre Boas Práticas de

Fabricação – BPF –, na especialidade de sua produção, os quais serão realizados

sob a supervisão e a coordenação dos órgãos oficiais de controle ou de defesa

sanitária;

II – promover ações corretivas sempre que forem detectadas falhas no processo

produtivo ou no produto;

III – fornecer aos órgãos de controle ou de defesa sanitária, sempre que solicitado,

dados e informações sobre os serviços, as matérias primas e as substâncias

utilizadas, os processos produtivos, as práticas de fabricação e os registros de

controle de qualidade, bem como sobre os produtos e subprodutos fabricados;

IV – assegurar livre acesso dos agentes fiscais aos estabelecimentos habilitados e

colaborar com o trabalho dos órgãos oficiais.

Art. 22 – Os órgãos oficiais de controle e de defesa sanitária, de pesquisa e de

assistência técnica e extensão rural desenvolverão, de forma permanente e articulada
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com a Secretaria Estadual de Educação, os conselhos regionais de profissão e as

entidades representativas dos agricultores familiares, programa de educação sanitária

visando a fomentar, entre os produtores e a sociedade, consciência crítica sobre a

importância da inspeção e da fiscalização sanitária para a saúde pública e para a

garantia da segurança alimentar.

Art. 23 – A infração às normas estabelecidas nesta lei e em seu regulamento

acarretarão, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas previstas na

legislação aplicável à espécie, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal

cabíveis.

Parágrafo único – Nas infrações sujeitas a penalidade de multa, esta poderá ser

convertida, total ou parcialmente, conforme dispuser o regulamento, nas seguintes

ações educativas, salvo em caso de reincidência:

I – frequência do empreendedor ou de seus funcionários em curso de capacitação;

II – fornecimento de curso de capacitação a empreendedores agroindustriais

familiares de pequeno porte e seus funcionários;

III – divulgação das medidas adotadas para cobrir os prejuízos provocados pela

infração, com vistas a esclarecer o consumidor do produto.

Art. 24 – O Poder Executivo estabelecerá regras de transição para:

I – adequação dos pedidos de habilitação dos estabelecimentos de que trata esta

lei, protocolizados nos órgãos de controle e de defesa sanitária competentes, antes

da entrada de vigência desta lei;

II – adequação dos estabelecimentos às regras contidas nesta lei e em seu

regulamento.

Art. 25 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.917 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.917/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais, mediante a

realização de acordo direto com seus credores, nos termos do art. 97 do Ato das
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Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, 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 N° 4.917/2010

Autoriza o Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais,

mediante acordos diretos com seus credores, nos termos do art. 97 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, dá nova

redação ao art. 11 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto  de 2003, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Estado de Minas Gerais fica autorizado a realizar acordos diretos com os

credores de precatórios alimentícios e comuns, relativos a sua administração direta e

indireta, conforme o disposto no inciso III do § 8° do art. 97 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição da República.

§ 1° – Os acordos diretos serão efetivados pela Adv ocacia-Geral do Estado – AGE

– em juízo de conciliação de precatórios do tribunal de onde se originou o ofício

requisitório.

§ 2° – Nos acordos diretos, não se admitirá acordo sobre parte do valor devido a

um mesmo credor em determinado precatório, devendo o ato abranger a totalidade

do respectivo crédito.

§ 3° – Nos acordos diretos, poderá ser realizada co mpensação do crédito do

precatório com débito líquido e certo inscrito em dívida ativa constituído contra o

credor original, seu sucessor ou cessionário.

§ 4° – Resolução conjunta do Advogado-Geral do Esta do, do Secretário de Estado

de Fazenda e do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado estabelecerá os

procedimentos necessários à realização dos acordos diretos e os critérios de
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habilitação dos credores, com preferência para aqueles que concederem maior

deságio ou, em caso de deságio equivalente, para aqueles que tiverem idade mais

avançada.

§ 5° – O extrato das audiências referentes aos acor dos diretos para pagamento de

precatórios será publicado no diário oficial do Estado.

Art. 2° – Na hipótese de o credor do precatório ced er, total ou parcialmente, seus

créditos a terceiros, nos termos do § 13 do art. 100 da Constituição da República, o

cessionário deverá comunicar a ocorrência, por meio de petição protocolizada, à

entidade devedora e ao tribunal de origem do ofício requisitório.

§ 1° – A cessão do precatório somente produzirá efe itos após a comprovação, junto

ao tribunal de origem do ofício requisitório, de que a entidade devedora foi cientificada

de sua ocorrência, na forma do “caput” deste artigo, ficando desobrigado o Estado,

por sua administração direta ou indireta, do pagamento de parcela feita ao titular do

precatório em data anterior à comunicação.

§ 2° – Ciente da cessão, o tribunal de origem do of ício requisitório deverá descontar

do precatório original o valor do crédito cedido e criar controle de contas próprio e à

margem do precatório, em nome de cada cessionário, encaminhando à AGE os

respectivos comprovantes.

§ 3° – A cessão ou outro ato jurídico relativo a de terminado precatório não altera

sua natureza, alimentícia ou comum, nem sua ordem cronológica.

§ 4° – Não se aplicam ao cessionário as modalidades  de compensação a que se

referem o § 9° do art. 100 da Constituição da Repúb lica e o inciso II do § 9° do art. 97

do ADCT da Constituição da República.

Art. 3° – O art. 11 da Lei n o 14.699, de 6 de agosto de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 11 – Fica autorizada a compensação de créditos de precatórios judiciais com

débitos líquidos e certos inscritos em dívida ativa até 30 de novembro de 2010,

constituídos contra o credor original do precatório, seu sucessor ou cessionário,

observadas as seguintes condições, além de outras estabelecidas em regulamento:

I – o sujeito passivo do crédito do Estado, ou seu representante legal, assinará

termo de confissão de dívida e renúncia expressa e irretratável de eventuais direitos,
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demandados em juízo ou na órbita administrativa, e termo de quitação dos

precatórios utilizados, que deverão ser anexados aos processos judiciais dos quais

sejam oriundos os precatórios, com pedido de homologação da extinção do crédito

respectivo, não podendo haver nenhuma pendência judicial sobre os créditos a serem

compensados nem discussão sobre a sua titularidade ou valor, nem impugnação por

qualquer interessado;

II – o credor do precatório efetuará o pagamento prévio dos seguintes valores, que

não serão abrangidos pela compensação:

a) parcelas inerentes aos repasses pertencentes aos Municípios ou a outras

entidades públicas que não o Estado;

b) honorários advocatícios de sucumbência devidos na forma do inciso VII do art.

26 da Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto de 20 04;

III – se o valor atualizado do crédito do Estado for superior ao valor atualizado do

precatório, será efetuado o pagamento do débito remanescente havido contra o

credor do precatório;

IV – se o valor do crédito apresentado pelo credor do precatório para compensação

for superior ao débito que pretende liquidar, o precatório respectivo prosseguirá para

a cobrança do saldo remanescente, mantida a sua posição na ordem cronológica;

V – na hipótese do inciso IV, a compensação importará em renúncia pelo credor do

precatório do direito de discutir qualquer eventual diferença relativa à parte quitada e

ao montante do crédito remanescente apurado quando da formalização do acordo de

compensação;

VI – que não tenha havido o pagamento do precatório ou da parcela a ser

compensada.

§ 1° – A extinção do débito contra o credor do prec atório a ser compensado só terá

efeito após a comprovação do cumprimento dos requisitos para a compensação e do

pagamento das despesas processuais.

§ 2° – A compensação a que se refere o “caput” dest e artigo não prejudicará os

recursos a serem obrigatoriamente repassados ao Tribunal de Justiça, nos termos do

art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da

República.”.



____________________________________________________________________________
2707

Art. 4° – Regulamento do Poder Executivo determinar á as condições para as

compensações previstas no § 9° do art. 100 da Const ituição da República e no inciso

II do § 9° do art. 97 do ADCT da Constituição da Re pública.

Parágrafo único – A compensação do crédito principal não abrangerá o valor dos

honorários sucumbenciais constantes do precatório, devidos ao advogado, nem o

crédito dos honorários contratuais quando destacados do montante da condenação

por decisão judicial.

Art. 5° – Na hipótese de crédito constante de preca tório contra entidade da

administração indireta, a sua utilização para os fins desta lei implicará a sub-rogação,

pelo Estado de Minas Gerais, nos direitos e deveres do credor.

Art. 6° – Havendo recursos orçamentários suficiente s, fica o Estado de Minas

Gerais autorizado a transferir recursos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e

ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região para manter-se em dia com seus

precatórios nesses tribunais, desde que sem prejuízo dos recursos a serem

repassados obrigatoriamente ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 97 do ADCT

da Constituição da República.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.999/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.999/2010, de autoria da  Comissão de Constituição e

Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas

dispondo sobre a estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos

termos que menciona, foi aprovado em 2° turno, na f orma 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 RESOLUÇÃO N° 4.999/2010
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Concede ao Governador do Estado delegação para elaborar leis dispondo sobre a

estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos termos que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica concedida ao Governador do Estado, n os termos do art. 72 da

Constituição do Estado, delegação para elaborar leis dispondo sobre a estrutura das

administrações direta e indireta do Poder Executivo, com poderes limitados a:

I – criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgão público, inclusive autônomo,

ou unidade da administração direta, bem como modificar a estrutura orgânica de

entidade da administração indireta, definindo suas atribuições, objetivos e

denominações;

II – criar, transformar e extinguir cargo de provimento em comissão e função de

confiança de órgão e entidade do Poder Executivo, bem como gratificações e

parcelas remuneratórias a eles inerentes, e alterar-lhes a denominação, as

atribuições, os requisitos para ocupação, a forma de recrutamento, a sistemática de

remuneração, a jornada de trabalho e a distribuição;

III – alterar as vinculações das entidades da administração indireta.

Parágrafo único – É vedada a abertura de crédito especial para os fins da

delegação de que trata esta resolução.

Art. 2° – A delegação de que trata esta resolução e stende-se até a data de 31 de

janeiro de 2011.

Art. 3° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 5.017/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 5.017/2010, de autoria da  Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de 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,
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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 RESOLUÇÃO N° 5.017/2010

Aprova, em 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, em 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.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto Abramo.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° , de de de 2010)

* - A tabela a que se refere o art. 1º da Resolução nº ..., foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 18.12.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 5.027 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 5.027/2010, de autoria do Presi dente do Tribunal de Contas do

Estado, que dispõe sobre Plano de Saúde Complementar no âmbito do Tribunal de

Contas do 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° 5.027/2010

Dispõe sobre a instituição de plano de saúde complementar no âmbito do Tribunal



____________________________________________________________________________
2710

de Contas do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Tribunal de Contas do Estado poderá ins tituir plano de saúde

complementar ou seguro de saúde complementar para Conselheiro, Auditor e

servidor do Tribunal e para Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas, bem como para seus dependentes.

Art. 2° – Ato normativo do Tribunal de Contas do Es tado regulamentará o disposto

nesta lei, no prazo de noventa dias.

Art. 3° – As despesas decorrentes da execução desta  lei correrão por conta de

dotação orçamentária própria.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 5.035 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 5.035/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre a prorrogação da redução de jornada de trabalho prevista no art. 8° da Lei n°

18.710, de 7 de janeiro 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° 5.035/2010

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a redução de jornada de trabalho

prevista no art. 8° da Lei n° 18.710, de 7 de janei ro de 2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica prorrogado até 30 de junho de 2011 o  limite de prazo para a redução

de jornada de trabalho a que se refere o art. 8° da  Lei n° 18.710, de 7 de janeiro de

2010.
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Art. 2° – A prorrogação prevista no art. 1° poderá ser renovada, uma única vez, por

igual período, por ato do Governador do Estado.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 5.038 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 5.038/2010, de autoria do Presi dente do Tribunal de Justiça do

Estado, que dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos ocupantes

dos cargos 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° 5.038/2010

Altera os arts. 12 e 13 da Lei n° 10.856, de 5 de a gosto de 1992, que dispõe sobre

a recomposição e o reajustamento dos símbolos, dos padrões de vencimento e dos

proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 12 da Lei n° 10.856, de 5 de agost o de 1992, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°, com a

seguinte redação:

“Art. 12 – (...)

§ 1° – O adicional de insalubridade corresponde, em  razão do grau de

insalubridade, aos seguintes percentuais do valor do primeiro padrão da classe inicial

da carreira de Técnico Judiciário:

I – 10% (dez por cento);

II – 20% (vinte por cento);

III – 30% (trinta por cento).

§ 2° – O adicional de insalubridade não se incorpor ará, para nenhum efeito, à
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remuneração do servidor, nem constituirá base para o cálculo de nenhuma vantagem

remuneratória, salvo a gratificação natalina e o adicional de férias.”.

Art. 2° – O art. 13 da Lei n° 10.856, de 1992, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 13 – O adicional de periculosidade é devido aos servidores que exercem as

funções dos seguintes cargos integrantes do Quadro de Servidores da Secretaria do

Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância:

I – Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, Oficial de

Justiça e de Comissário da Infância e da Juventude;

II – Técnico Judiciário, das especialidades de Assistente Social Judicial, Oficial de

Justiça Avaliador III e IV e Psicólogo Judicial.

§ 1° – O adicional de periculosidade de que trata e ste artigo corresponderá ao

percentual de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o valor do PJ-01 da Tabela

de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item “b” do Anexo X da Lei

n° 13.467, de 12 de janeiro de 2000.

§ 2° – O adicional de periculosidade não se incorpo rará, para nenhum efeito, à

remuneração do servidor, nem constituirá base para o cálculo de nenhuma vantagem

remuneratória, salvo a gratificação natalina e o adicional de férias.”.

Art. 3° – A implementação da alteração prevista nes ta lei fica condicionada:

I – à existência de recursos orçamentários e financeiros;

II – ao atendimento das normas relativas à responsabilidade fiscal previstas na Lei

Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único – O pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade

previstos nos arts. 12 e 13 da Lei n° 10.856, de 19 92, com a redação dada por esta

lei, será devido a partir da data em que forem atendidas as condições fixadas neste

artigo.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 5.050 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 5.050/2010, de autoria da Mesa da Assembleia, que autoriza o

Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg – a alienar

o imóvel que especifica e o Estado de Minas Gerais a adquiri-lo para utilização pela

Assembleia Legislativa, foi aprovado no 2° turno, n a 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° 5.050/2010

Autoriza o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais –

Iplemg – a alienar o imóvel que especifica e o Estado de Minas Gerais a adquiri-lo

para utilização pela Assembleia Legislativa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Instituto de Previdência do Legisl ativo do Estado de Minas Gerais –

Iplemg – autorizado a alienar ao Estado de Minas Gerais imóvel constituído pelos

lotes 23-A e 24-A do quarteirão 10-B da 12ª seção urbana, com todas as suas

unidades e edificações, situado na Rua Rodrigues Caldas, n°s 79, 81 e 83, no

Município de Belo Horizonte, registrado sob o n° 10 3.525, à ficha 1 do Livro 2, no

Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Com arca de Belo Horizonte.

Art. 2° – Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a adquirir o imóvel especificado

no art. 1° desta lei, para utilização definitiva pe la Assembleia Legislativa na execução

de suas atividades.

Art. 3° – O imóvel a que se refere esta lei será ad quirido pelo valor total de

R$39.228.500,00 (trinta e nove milhões duzentos e vinte e oito mil e quinhentos

reais), a ser pago em duas parcelas iguais nos exercícios de 2011 e 2012.

§ 1° – Incidirá sobre cada parcela de que trata o “ caput” deste artigo atualização

monetária com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao

Consumidor – INPC – do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – no

período compreendido entre o mês de publicação desta lei e o mês imediatamente

anterior ao da quitação da parcela.
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§ 2° – O valor a que se refere o “caput” deste arti go foi calculado com base em

laudos de avaliação de valor de mercado, nos termos do disposto no inciso I do

“caput” do art. 17 da Lei federal n° 8.666, de 21 d e junho de 1993.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 5.074 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 5.074/2010, de autoria da Mesa da Assembleia, que acrescenta

parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 16.658, de 5 d e janeiro de 2007, que fixa o

subsídio do Governador do Estado, do Vice-Governador do Estado, de Secretário de

Estado e de Secretário Adjunto de 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° 5.074/2010

Acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 16. 658, de 5 de janeiro de 2007,

que fixa o subsídio do Governador do Estado, do Vice-Governador do Estado, de

Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 16 .658, de 5 de janeiro de 2007, o

seguinte parágrafo único:

“Art. 1° – (…)

Parágrafo único – Fica assegurada aos agentes públicos de que trata o “caput” a

percepção da parcela prevista no inciso VIII do art. 7° da Constituição da República,

calculada proporcionalmente ao período de exercício do respectivo cargo no ano.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.



____________________________________________________________________________
2715

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 5.075/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 5.075/2010, de autoria da  Mesa da Assembleia, que

altera a Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 19 97, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 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 RESOLUÇÃO N° 5.075/2010

Cria a Comissão de Esporte e Lazer, mediante alteração da Resolução n° 5.176, de

6 de novembro de 1997, que contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 101 da Resoluçã o n° 5.176, de 6 de novembro

de 1997, o seguinte inciso XIX:

“Art. 101 – (...)

XIX – de Esporte e Lazer.”

Art. 2° – Fica acrescentado ao art. 102 da Resoluçã o n° 5.176, de 1997, o seguinte

inciso XIX:

“Art. 102 – (...)

XIX – da Comissão de Esporte e Lazer:

a) a promoção do esporte educacional, de participação e de rendimento e do lazer;

b) o incentivo à valorização e à difusão da prática esportiva e do lazer;

c) a inclusão social por meio do esporte e do lazer;

d) a intersetorialidade das políticas de esporte e de lazer.”.

Art. 3° – O inciso VI do art. 101 da Resolução n° 5 .176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 101 – (...)

VI – de Educação, Ciência e Tecnologia;”.

Art. 4°– O inciso VI do art. 102 da Resolução n° 5. 176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 102 – (...)

VI – da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia:

a) as políticas de educação básica, profissional e superior;

b) os programas suplementares de apoio à educação;

c) a diversidade e a inclusão educacional;

d) as políticas de desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação.”.

Art. 5° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 5.094/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 5.094/2010, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica o regime especial de tributação concedido ao

contribuinte mineiro dos segmentos nele descritos, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, 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 RESOLUÇÃO N° 5.094/2010

Ratifica o regime especial de tributação concedido ao contribuinte mineiro dos

segmentos que menciona, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica ratificada, nos termos do art. 225 d a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro dos
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seguintes setores:

I – de frigoríficos, em virtude de benefícios fiscais concedidos pelos Estados de São

Paulo, por meio do Decreto n° 54.643, de 5 de agost o de 2009, do Paraná, por meio

do Decreto n° 1.980, de 21 de dezembro de 2007, e d o Mato Grosso, por meio do

Decreto n° 371, de 26 de junho de 2007;

II – de aviação, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de

Janeiro, por meio do § 5° do art. 14 da Lei n° 2.65 7, de 26 de dezembro de 1996,

implementado pelo Decreto n° 36.454, de 29 de outub ro de 2004;

III – de equipamentos de informática, em virtude de benefício fiscal concedido pelo

Estado de Santa Catarina, por meio da Lei n° 13.992 , de 15 de fevereiro de 2007;

IV – de fabricação de fios têxteis, em virtude de benefício fiscal concedido pelos

Estados de Santa Catarina, por meio do Decreto n° 1 .721, de 30 de abril de 2004, de

Pernambuco, por meio da Lei n° 11.675, de 11 de out ubro de 1999, e do Mato Grosso

do Sul, por meio da Lei Complementar n° 93, de 5 de  novembro de 2001;

V – de vestuário, confecções ou calçados, em virtude de benefício fiscal concedido

pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto n° 2.310-R, de 27 de julho de

2009;

VI – agroindustrial de soja e derivados, em virtude de benefícios fiscais concedidos

pelos Estados do Mato Grosso, por meio do Decreto n° 768, de 17 de junho de 2003,

do Mato Grosso do Sul, por meio do Decreto n° 11.51 9, de 30 de dezembro de 2003,

e de Goiás, por meio da Lei n° 14.307, de 12 de nov embro de 2002;

VII – de fabricação de lâmpadas e aparelhos eletrodomésticos, em virtude de

benefícios fiscais concedidos pelos Estados de Pernambuco, por meio da Lei n°

11.675, de 11 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 21.959, de 27 de

dezembro de 1999, do Ceará, por meio da Lei n° 13.3 77, de 29 de setembro de 2003,

e de Santa Catarina, por meio do Decreto n° 1.721, de 30 de abril de 2004;

VIII – de calçados, bolsas, cintos e bolas esportivas, em virtude de benefício fiscal

concedido pelo Estado de Pernambuco, por meio das Leis n°S 11.675, de 1999, e

13.179, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Domingos Sávio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

O Deputado que esta subscreve vem manifestar a V. Exa. sua indignação com a

notícia veiculada ontem de que o governo federal encaminhou ao Congresso medida

provisória prorrogando a vigência, até 2020, dos incentivos fiscais destinados às

empresas automotivas que instalarem fábricas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, a fim de beneficiar a Fiat Automóveis, que assim estabelecerá sua segunda

fábrica no País na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco.

A notícia deixou surpresos os mineiros. Era natural que, em razão de suas relações

históricas com Minas Gerais, onde se instalou no início da década de 1960 e se

tornou a maior montadora do País, a Fiat Automóveis implantasse sua segunda

fábrica em nosso território. Ao conceder os incentivos à montadora e favorecer o

Estado de Pernambuco, o governo federal tira de Minas essa possibilidade,

estimulando a guerra fiscal, forma de disputa nociva ao equilíbrio econômico entre as

unidades da Federação.

Solicita, também, que cópia deste protesto seja encaminhada ao Presidente da

República, assim como aos Presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos

Deputados, expressando o desacordo do povo do Estado de Minas Gerais com a

medida.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Zé Maia

(- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Rádio Difusora Ouro Fino pelos 60 anos de sua fundação

(Requerimento nº 6.740/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Gol Linhas Aéreas Inteligentes pela implantação de voos
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diários entre Belo Horizonte e Montes Claros (Requerimento nº 6.742/2010, do

Deputado Gil Pereira);

de congratulações com a Rádio por um Mundo Melhor por seu cinquentenário

(Requerimento nº 6.777/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Alceu José Torres Marques por sua recondução ao

cargo de Procurador-Geral de Justiça (Requerimento nº 6.783/2010, do Deputado

Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Marco Antônio Machado da Silva, representante da

Avacoelhada, torcida organizada do América Futebol Clube, pelos 22 anos dessa

associação (Requerimento nº 6.786/2010, do Deputado Alencar da Silveira Jr.);

de aplauso ao jornal "Estado de Minas" pelo recebimento do Prêmio Esso de

Jornalismo de 2010, na categoria Regional Centro-Oeste, com a série "Nos Passos

de Jean", de Thiago Herdy (Requerimento nº 6.787/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Aiuruoca pelo fato de esse

Município ter recebido a premiação Mérito da Saúde de 2010, pela qualidade dos

serviços de saúde pública, com destaque na área de atenção básica (Requerimento

nº 6.788/2010, do Deputado Duarte Bechir);

de aplauso à Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais pelo Dia do

Conselheiro Tutelar (Requerimento nº 6.790/2010, da Comissão de Participação

Popular);

de congratulações com a Superintendência Regional de Ensino de Governador

Valadares pelos 45 anos de sua instalação (Requerimento nº 6.794/2010, do

Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Cine Teatro 14 Bis, de Guaxupé, pelos 10 anos de

funcionamento (Requerimento nº 6.795/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o Minas Tênis Clube pelos 75 anos de sua fundação

(Requerimento nº 6.796/2010, do Deputado Carlin Moura);

de congratulações com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas

Gerais - Cefet - pelos 100 anos de sua fundação (Requerimento nº 6.797/2010, do

Deputado Carlin Moura);

de congratulações com a comunidade de Jacutinga pela realização da IX Semana
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Cultural de Jacutinga (Requerimento nº 6.798/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com o Sr. Wander Wilson Chaves por sua exímia dedicação ao

longo dos anos na direção do Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel - e com

o Sr. Marcelo de Oliveira Marques por sua posse como novo Diretor desse Instituto

(Requerimento nº 6.799/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Jorge Carone Filho, ocorrido em

19/11/2010 (Requerimento nº 6.800/2010, do Deputado Doutor Viana);

de pesar pelo falecimento do Sr. Nelson Leonardo Lima, Vereador da Câmara

Municipal de Paraopeba e ex-Prefeito desse Município, ocorrido em 23/11/2010

(Requerimento nº 6.801/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. João Roberto Leodoro (Mestre) por sua eleição para o

cargo de Presidente da Câmara Municipal de Caratinga (Requerimento nº

6.802/2010, do Deputado Adalclever Lopes);

de aplauso à Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - Assprom -

pelos 35 anos de sua fundação (Requerimento nº 6.806/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de pesar pelo falecimento do Sr. Adão Gonçalves da Silva, ex-Vereador do

Município de Divino, ocorrido em 30/11/2010, nesse Município (Requerimento nº

6.919/2010, do Deputado Sebastião Costa);

de congratulações com o Sr. César Augusto Monteiro Alves Júnior, Delegado de

Polícia, por sua nomeação para a direção da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil,

de Araguari (Requerimento nº 6.992/2010, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Sr. Moacyr Lobato Campos Filho, Secretário de Defesa Social, pela

nomeação do Sr. César Augusto Monteiro Alves Júnior para a direção da 4ª

Delegacia Regional de Polícia Civil, de Araguari (Requerimento nº 6.993/2010, da

Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao 2º-Sgt. PM Carlos Roberto de Souza por ter impedido um furto em

uma obra de construção civil, em Belo Horizonte (Requerimento nº 6.994/2010, da

Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2010

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 5.337, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação da terra devoluta 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, em favor de Glauce Botelho Pinto, de terra

devoluta situada na Fazenda Caraíva/Brejos/Córrego Azul, no Município de

Felisburgo, com área de 123,7350ha (cento e vinte e três vírgula sete mil trezentos e

cinquenta hectares).

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO N° 5.338, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010

Aprova, em 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, em 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 20 de dezembro de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário -Hely Tarqüínio, 2º-
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Secretário.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° 5.338, d e 20 de dezembro de 2010)

* - O anexo a que se refere o art. 1º da Resolução nº 5.338, de 20.12.2010, foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 21.12.2010.

RESOLUÇÃO N° 5.339, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010

Dispõe sobre o estágio probatório no âmbito da Assembleia Legislativa e dá outras

providências.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° - O servidor nomeado para cargo de provimen to efetivo cumprirá estágio

probatório pelo período de três anos contados da data de sua entrada em exercício,

observado o disposto no art. 20 desta resolução, para que seja verificada sua aptidão

para o exercício do cargo.

Art. 2° - Durante o período de estágio probatório, o servidor será submetido a

avaliação especial de desempenho, nos termos desta resolução.

Art. 3° - O servidor que obtiver a média final de, no mínimo, 70% (setenta por cento)

dos pontos distribuídos na avaliação especial de desempenho será considerado apto

para o exercício de seu cargo e nele adquirirá estabilidade, nos termos do § 4° do art.

35 da Constituição Estadual.

CAPÍTULO II

DA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO

Art. 4° - A avaliação especial de desempenho do ser vidor em estágio probatório

será composta de seis etapas, correspondentes aos seis primeiros semestres de

efetivo exercício na Secretaria da Assembleia Legislativa.

Art. 5° - O Curso de Formação Introdutória à Carrei ra do Servidor da Assembleia

Legislativa - Cfal - será o instrumento de avaliação da primeira etapa de efetivo

exercício do servidor em estágio probatório, nos termos de deliberação da Mesa.
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Art. 6° - Após a realização do Cfal, o servidor ser á avaliado, durante as cinco etapas

seguintes, por comissão instituída para essa finalidade, mediante a verificação dos

seguintes fatores:

I - adaptação às atribuições do cargo;

II - qualidade do trabalho;

III - assiduidade e pontualidade;

IV - cooperação;

V - responsabilidade;

VI - eficiência.

§ 1° - Serão atribuídos dez pontos a cada um dos fa tores de avaliação previstos no

“caput” deste artigo, sendo o resultado da avaliação de cada etapa representado pelo

percentual correspondente ao somatório das seis notas obtidas em relação à

pontuação máxima distribuída.

§ 2° - Em caso de atribuição de pontuação inferior a 70% (setenta por cento) dos

pontos distribuídos na etapa de avaliação, os fatos, circunstâncias e demais

elementos de convicção da comissão de avaliação serão registrados em folha

separada, assinada pelos membros da comissão e anexada ao formulário de

avaliação.

§ 3° - As notas obtidas pelo servidor nas cinco pri meiras etapas de avaliação serão

consideradas para fins de cálculo da média final de que trata o “caput” do art. 3° desta

resolução.

§ 4° - Caberá à comissão de avaliação, após o encer ramento da quinta etapa,

calcular a média final obtida pelo servidor e concluir, em relatório final, se o servidor

está apto ou não para o exercício de seu cargo e para a aquisição de estabilidade,

nos termos do “caput” do art. 3° desta resolução.

CAPÍTULO III

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR

Art. 7° - A comissão de avaliação do servidor em es tágio probatório será composta

conforme deliberação da Mesa da Assembleia Legislativa, assegurando-se ao

servidor ser avaliado por, no mínimo, dois avaliadores.

§ 1° - Na impossibilidade de o servidor ser avaliad o por um ou mais de seus
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avaliadores, sua avaliação será realizada por, no mínimo, dois superiores

hierárquicos.

§ 2° - A eventual mudança de lotação do servidor em  estágio probatório será feita,

preferencialmente, ao final da etapa de avaliação especial de desempenho que

estiver em curso.

§ 3° - Na hipótese de mudança de lotação no transcu rso da etapa de avaliação, a

nota dessa etapa corresponderá à média das notas obtidas nas avaliações parciais

realizadas em cada um dos órgãos em que o servidor tenha permanecido lotado por,

no mínimo, sessenta dias consecutivos.

§ 4° - É vedado ao servidor em estágio probatório p articipar de comissão de

avaliação de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 8° - Compete à comissão de avaliação:

I - acompanhar o desempenho do servidor durante cada etapa de avaliação;

II - identificar necessidades de adaptação ou capacitação do servidor e buscar

solucioná-las;

III - avaliar o servidor em cada etapa de avaliação, conforme o disposto no art. 6°

desta resolução, e registrar a pontuação que lhe for conferida em formulário próprio;

IV - encaminhar os formulários de avaliação devidamente preenchidos e assinados,

sem rasuras, à comissão de acompanhamento do processo geral de avaliação dos

servidores em estágio probatório, no prazo de cinco dias úteis contados do

encerramento de cada etapa de avaliação;

V - encaminhar o relatório final de que trata o § 4° do art. 6° desta resolução à

comissão de acompanhamento do processo geral de avaliação dos servidores em

estágio probatório, no prazo de cinco dias úteis contados do encerramento da quinta

etapa de avaliação.

CAPÍTULO IV

DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO GERAL DE AVALIAÇÃO

Art. 9° - A comissão de acompanhamento do processo geral de avaliação dos

servidores em estágio probatório será composta pelo Procurador-Geral da

Assembleia, que a coordenará, pelos titulares dos órgãos de lotação dos servidores

avaliados e por um secretário, conforme designação do Diretor-Geral.
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Parágrafo único - O Secretário-Geral da Mesa e o Diretor-Geral poderão indicar

servidores para representá-los na comissão de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 10 - Compete à comissão de acompanhamento do processo geral de avaliação

dos servidores em estágio probatório:

I - discutir e uniformizar os critérios da avaliação especial de desempenho a serem

aplicados pelas comissões de avaliação;

II - supervisionar o trabalho das comissões de avaliação;

III - analisar, quando solicitado pelas comissões de avaliação, problemas

relacionados com adaptação, capacitação e desempenho dos servidores, propondo

soluções;

IV - encaminhar o formulário de avaliação semestral a que se refere o inciso III do

“caput” do art. 8° desta resolução:

a) à Gerência-Geral de Administração de Pessoal - GPE - para arquivamento na

pasta funcional do servidor; ou

b) à comissão de avaliação, se houver interposição de recurso pelo servidor,

conforme disposto no “caput” do art. 15 desta resolução;

V - encaminhar o relatório final a que se refere o § 4° do art. 6° desta resolução:

a) à Câmara de Administração de Pessoal - CAP -, para fins de homologação; ou

b) à comissão de avaliação, se houver interposição de recurso pelo servidor,

conforme disposto no “caput” do art. 15 desta resolução.

CAPÍTULO V

DA EXONERAÇÃO E DA DEMISSÃO DO SERVIDOR

Art. 11 - O servidor que não obtiver a média final mínima de 70% (setenta por

cento) dos pontos distribuídos na avaliação especial de desempenho será

considerado inapto para o exercício de seu cargo e exonerado, nos termos

constitucionais e legais, observado o disposto nesta resolução e em conformidade

com o disposto no inciso III do “caput” do art. 123 da Resolução n° 800, de 5 de

janeiro de 1967.

Art. 12 - A exoneração do servidor em estágio probatório independe de instauração

de novo processo administrativo, assegurada ampla defesa.

Art. 13 - Será aplicada, após processo administrativo, a penalidade de demissão ao



____________________________________________________________________________
2726

servidor em estágio probatório que incorrer nas hipóteses previstas no art. 253 da

Resolução n° 800, de 1967.

Art. 14 - O ato de exoneração ou de demissão do servidor em estágio probatório

compete à Mesa da Assembleia Legislativa e será assinado pelo seu Presidente,

conforme o disposto no inciso VI do “caput” do art. 79 do Regimento Interno, sendo

publicado no órgão oficial do Estado.

CAPÍTULO VI

DOS RECURSOS

Art. 15 - O servidor poderá interpor recurso à comissão de que trata o “caput” do art.

7° desta resolução contra o resultado de cada etapa  de sua avaliação e contra o

resultado final, no prazo de cinco dias úteis contados da data de sua assinatura no

formulário de avaliação semestral ou no relatório final a que se referem,

respectivamente, os incisos III e V do “caput” do art. 8° desta resolução.

§ 1° - Na hipótese de recusa do servidor em assinar  o formulário de avaliação

semestral ou o relatório final, o fato será registrado no respectivo documento e a

recusa será suprida por meio da assinatura de duas testemunhas devidamente

identificadas, na presença do servidor.

§ 2° - Não será conhecido o recurso que se enquadre  nas hipóteses previstas no

art. 52 da Lei n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

Art. 16 - A comissão de avaliação poderá reconsiderar sua decisão no prazo de

cinco dias úteis contados do recebimento do recurso.

Parágrafo único - A comissão de avaliação encaminhará o processo à CAP no

prazo previsto no “caput” deste artigo para fins de:

I - homologação, em caso de ter reconsiderado sua decisão;

II - reexame necessário, em caso de ter sido indeferido o recurso.

Art. 17 - A CAP apreciará o recurso de que trata o inciso II do parágrafo único do

art. 16 desta resolução no prazo de dez dias úteis contados do recebimento pelo seu

secretário, prorrogável uma única vez, por igual período, e publicará sua decisão no

prazo de cinco dias úteis.

Parágrafo único - Caso seja deferido o recurso, a CAP encaminhará o processo ao

Conselho de Diretores, no prazo de cinco dias úteis contados da data do deferimento,
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com efeito suspensivo, para reexame necessário, que será feito na forma e nos

prazos previstos no § 1° do art. 18 desta resolução .

Art. 18 - O servidor poderá interpor recurso ao Conselho de Diretores contra a

decisão da CAP, no prazo de cinco dias úteis contados da data da publicação da

decisão.

§ 1° - O Conselho de Diretores apreciará o recurso no prazo de quinze dias úteis

contados da data de seu recebimento e publicará a decisão no prazo de cinco dias

úteis.

§ 2° - Na hipótese de deferimento de recurso relati vo ao resultado final da avaliação

especial de desempenho, caberá ao Conselho de Diretores homologar o resultado.

Art. 19 - O servidor poderá interpor recurso à Mesa da Assembleia contra a decisão

do Conselho de Diretores no prazo de cinco dias úteis contados da data de

publicação da decisão.

§ 1° - A Mesa apreciará o recurso no prazo de trint a dias contados da data de seu

recebimento e publicará a decisão no prazo de cinco dias úteis.

§ 2° - Na hipótese de deferimento de recurso relati vo ao resultado final da avaliação

especial de desempenho, caberá à Mesa da Assembleia homologar o resultado.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 - Para o efeito de aquisição de estabilidade, somente será computado o

tempo de efetivo exercício prestado pelo servidor à Assembleia Legislativa.

§ 1° - Não serão considerados efetivo exercício, pa ra fins de cumprimento de

estágio probatório, os períodos de licença e demais afastamentos do servidor cuja

soma ultrapasse quarenta e cinco dias, consecutivos ou intercalados, em cada etapa

de sua avaliação especial de desempenho.

§ 2° - Os períodos não considerados como de efetivo  exercício, na forma do § 1°

deste artigo, ensejarão a prorrogação da etapa e do estágio probatório pelo número

de dias correspondentes.

§ 3° - Excetua-se do disposto no § 1° deste artigo o afastamento decorrente de

férias regulamentares.

Art. 21 - Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá ser
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colocado à disposição de outro órgão da administração pública nem obter licença:

I - para tratar de interesses particulares;

II - por motivo de afastamento do cônjuge, quando servidor civil ou militar;

III - em caráter especial para missão ou estudo no exterior ou em outro ponto do

território nacional.

Art. 22 - A conclusão sobre a estabilidade ou não do servidor, nos termos do

disposto no inciso V do “caput” do art. 8° desta re solução, e as decisões sobre

recursos a que se referem os arts. 17 a 19 desta resolução serão publicadas no

Boletim da Secretaria da Assembleia Legislativa.

Art. 23 - Na hipótese de haver servidor em estágio probatório na data de publicação

desta resolução, sua aplicação terá início a partir da etapa de avaliação semestral

subsequente à etapa que estiver em curso, sem prejuízo de avaliações e

procedimentos em andamento ou já realizados.

Art. 24 - O inciso III do “caput” do art. 128 da Resolução n° 800, de 1967, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 128 - (…)

III - para efeito de concessão de gratificação de função, os afastamentos previstos

no inciso I, ressalvados os previstos nas alíneas “l” e “m” desse inciso.”.

Art. 25 - O inciso XII do “caput” e o § 2° do art. 61 da Resolução n° 3.800, de 30 de

novembro de 1985, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 61 - (…)

XII - autorizar a abertura de procedimento licitatório para aquisição de bens ou

contratação de serviços, incluindo obras e serviços de engenharia, de valor superior

ao previsto na alínea “b” do inciso II do “caput” do art. 23 da Lei Federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993, e homologar seu resultado;

(…)

§ 2° - Compete ao Presidente da Assembleia Legislat iva e ao 1°-Secretário a

assinatura de contrato.”.

Art. 26 - O art. 4° da Resolução n° 5.100, de 29 de  junho de 1991, fica acrescido

dos seguintes §§ 3° e 4°, passando o “caput”, o § 1 ° e o inciso III do § 1° a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 4° - O ato de provimento ou de exoneração de ocupante de cargo em

comissão de recrutamento amplo será precedido de provocação do titular do órgão de

lotação do servidor.

§ 1° - O ocupante de cargo em comissão de recrutame nto amplo fica

automaticamente exonerado:

(...)

III - na hipótese da licença prevista no inciso III do art. 54, combinado com o inciso

III do art. 63 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997;

(...)

§ 3° - O disposto no inciso I do § 1° não se aplica  a ocupante de cargo em

comissão de recrutamento amplo que integre o Grupo Específico de Apoio às

Atividades de Representação Político-Parlamentar lotado em gabinete cujo titular

tenha sido reeleito, desde que haja manifestação por escrito do parlamentar pela

permanência do servidor no respectivo cargo, encaminhada ao Diretor-Geral até dez

dias antes do final da legislatura.

§ 4° - Para assegurar a continuidade das atividades  administrativas, não se aplica o

disposto no inciso I do § 1° ao ocupante de cargo e m comissão de recrutamento

amplo lotado nos gabinetes institucionais dos membros da Mesa.”.

Art. 27 - O inciso II do art. 4° da Resolução n° 5. 305, de 22 de junho de 2007, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)

II - os pertencentes à estrutura dos gabinetes institucionais da Mesa da Assembleia,

das Lideranças, da Ouvidoria Parlamentar e das Presidências de Comissão, em

quantitativo de cargos e pontuação cujo somatório não exceda 35% (trinta e cinco por

cento) da totalidade daqueles previstos no inciso I.”.

Art. 28 - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Diretores.

Art. 29 - Ficam revogados:

I - os arts. 89, 90, 91, 134 e o parágrafo único do art. 135 da Resolução n° 800, de

1967;

II - o § 1° do art. 61 da Resolução n° 3.800, de 19 85;

III - o art. 10 da Resolução n° 5.118, de 13 de jul ho de 1992;
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IV - os arts. 102, 103, 104, 136 e o parágrafo único do art. 137 da Deliberação da

Mesa n° 269, de 4 de maio de 1983.

Art. 30 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO N° 5.340, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010

Ratifica regime especial de tributação concedido ao contribuinte mineiro da indústria

náutica, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de  26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro da indústria náutica, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de

Janeiro por meio do Decreto n° 41.681, de 9 de feve reiro de 2009.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO N° 5.341, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010

Concede ao Governador do Estado delegação para elaborar leis dispondo sobre a

estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos termos que

menciona.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica concedida ao Governador do Estado, n os termos do art. 72 da

Constituição do Estado, delegação para elaborar leis dispondo sobre a estrutura das
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administrações direta e indireta do Poder Executivo, com poderes limitados a:

I - criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgão público, inclusive autônomo,

ou unidade da administração direta, bem como modificar a estrutura orgânica de

entidade da administração indireta, definindo suas atribuições, objetivos e

denominações;

II - criar, transformar e extinguir cargo de provimento em comissão e função de

confiança de órgão e entidade do Poder Executivo, bem como gratificações e

parcelas remuneratórias a eles inerentes, e alterar-lhes a denominação, as

atribuições, os requisitos para ocupação, a forma de recrutamento, a sistemática de

remuneração, a jornada de trabalho e a distribuição;

III - alterar as vinculações das entidades da administração indireta.

Parágrafo único - É vedada a abertura de crédito especial para os fins da delegação

de que trata esta resolução.

Art. 2° - A delegação de que trata esta resolução e stende-se até a data de 31 de

janeiro de 2011.

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário -Hely Tarqüínio - 2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO N° 5.342, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010

Cria a Comissão de Esporte e Lazer, mediante alteração da Resolução n° 5.176, de

6 de novembro de 1997, que contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 101 da Resoluçã o n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, o seguinte inciso XIX:

“Art. 101 - (...)

XIX - de Esporte e Lazer.”
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Art. 2° - Fica acrescentado ao art. 102 da Resoluçã o n° 5.176, de 1997, o seguinte

inciso XIX:

“Art. 102 - (...)

XIX - da Comissão de Esporte e Lazer:

a) a promoção do esporte educacional, de participação e de rendimento e do lazer;

b) o incentivo à valorização e à difusão da prática esportiva e do lazer;

c) a inclusão social por meio do esporte e do lazer;

d) a intersetorialidade das políticas de esporte e de lazer.”.

Art. 3° - O inciso VI do art. 101 da Resolução n° 5 .176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 101 - (...)

VI - de Educação, Ciência e Tecnologia;”.

Art. 4° - O inciso VI do art. 102 da Resolução n° 5 .176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 102 - (...)

VI - da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia:

a) as políticas de educação básica, profissional e superior;

b) os programas suplementares de apoio à educação;

c) a diversidade e a inclusão educacional;

d) as políticas de desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação.”.

Art. 5° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO N° 5.343, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010

Ratifica o regime especial de tributação concedido ao contribuinte mineiro dos

segmentos que menciona, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
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promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada, nos termos do art. 225 d a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro dos

seguintes setores:

I - de frigoríficos, em virtude de benefícios fiscais concedidos pelos Estados de São

Paulo, por meio do Decreto n° 54.643, de 5 de agost o de 2009, do Paraná, por meio

do Decreto n° 1.980, de 21 de dezembro de 2007, e d o Mato Grosso, por meio do

Decreto n° 371, de 26 de junho de 2007;

II - de aviação, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de

Janeiro, por meio do § 5° do art. 14 da Lei n° 2.65 7, de 26 de dezembro de 1996,

implementado pelo Decreto n° 36.454, de 29 de outub ro de 2004;

III - de equipamentos de informática, em virtude de benefício fiscal concedido pelo

Estado de Santa Catarina, por meio da Lei n° 13.992 , de 15 de fevereiro de 2007;

IV - de fabricação de fios têxteis, em virtude de benefício fiscal concedido pelos

Estados de Santa Catarina, por meio do Decreto n° 1 .721, de 30 de abril de 2004, de

Pernambuco, por meio da Lei n° 11.675, de 11 de out ubro de 1999, e do Mato Grosso

do Sul, por meio da Lei Complementar n° 93, de 5 de  novembro de 2001;

V - de vestuário, confecções ou calçados, em virtude de benefício fiscal concedido

pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto n° 2.310-R, de 27 de julho de

2009;

VI - agroindustrial de soja e derivados, em virtude de benefícios fiscais concedidos

pelos Estados do Mato Grosso, por meio do Decreto n° 768, de 17 de junho de 2003,

do Mato Grosso do Sul, por meio do Decreto n° 11.51 9, de 30 de dezembro de 2003,

e de Goiás, por meio da Lei n° 14.307, de 12 de nov embro de 2002;

VII - de fabricação de lâmpadas e aparelhos eletrodomésticos, em virtude de

benefícios fiscais concedidos pelos Estados de Pernambuco, por meio da Lei n°

11.675, de 11 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 21.959, de 27 de

dezembro de 1999, do Ceará, por meio da Lei n° 13.3 77, de 29 de setembro de 2003,

e de Santa Catarina, por meio do Decreto n° 1.721, de 30 de abril de 2004;

VIII - de calçados, bolsas, cintos e bolas esportivas, em virtude de benefício fiscal

concedido pelo Estado de Pernambuco, por meio das Leis n°S 11.675, de 1999, e
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13.179, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-

Secretário.

ATAS

ATA DA 88ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado Padre João; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 59/2010; votação nominal do Substitutivo nº 1, salvo emendas;

aprovação; votação nominal da Emenda nº 1; aprovação; votação nominal da

Emenda nº 2; rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

66/2010; requerimento dos Deputados Luiz Humberto Carneiro e Elmiro Nascimento;

deferimento; votação nominal do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação;

votação nominal das Emendas nºs 1 e 2; aprovação; votação nominal da Emenda nº

3; rejeição; votação da Emenda nº 4; rejeição - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 965/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 2.428/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.857/2009; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.953/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.137/2010; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.138/2010;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.145/2010; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.146/2010;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.257/2010; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.326/2010;
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aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.543/2010; aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.669/2010; requerimento do Deputado

Padre João; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.670/2010; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.671/2010; requerimento do Deputado

Padre João; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.688/2010; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.701/2010; requerimento do Deputado

Padre João; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.706/2010; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.707/2010; requerimento do Deputado

Padre João; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.718/2010; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.719/2010; requerimento do Deputado

Padre João; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.720/2010; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.721/2010; requerimento do Deputado

Padre João; aprovação do requerimento -Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.736/2010; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 113/2007; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 45/2008; apresentação da Emenda nº 2; encerramento da

discussão; leitura da Emenda nº 2; votação nominal do projeto, salvo emendas;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação nominal da Emenda nº 1;

aprovação; votação nominal da Emenda nº 2; aprovação - Registro de presença -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.066/2009; requerimento do Deputado

Arlen Santiago; aprovação do requerimento - Discussão, em turno único, do Projeto

de Lei nº 294/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 558/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 684/2007; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 762/2007;



____________________________________________________________________________
2736

requerimento do Deputado Carlin Moura; aprovação do requerimento - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 955/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 978/2007; aprovação - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 1.610/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno,

com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.122/2008;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 2.139/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.215/2008; apresentação das Emendas

nºs 33 a 37 e das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 7 e 15; encerramento da

discussão; requerimento do Deputado Elmiro Nascimento; deferimento; votação do

projeto, salvo emendas, subemendas e destaque; aprovação na forma do vencido em

1º turno; questão de ordem; leitura das Emendas nºs 33 a 37 e das Subemendas nº 1

às Emendas nºs 7 e 15; suspensão e reabertura da reunião; votação das Emendas

nºs 1 a 25, 27 a 30 e 32; aprovação; votação da Emenda nº 31; rejeição; votação da

Subemenda nº 1 à Emendas nº 7; aprovação; votação da Subemenda nº 1 à Emenda

nº 15; aprovação; votação da Emenda nº 37; aprovação; prejudicialidade das

Emendas nºs 26, 33 e 34; votação da Emenda nº 35; aprovação; votação da Emenda

nº 36; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.311/2008;

requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 2.525/2008; encerramento da discussão; requerimentos

dos Deputados Padre João e Luiz Humberto Carneiro; deferimento; votação do

projeto, salvo destaques; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação do §

3º do art. 1º do vencido em 1º turno; rejeição; votação do § 4º do art. 1º do vencido

em 1º turno; rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.399/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.725/2009; apresentação do Substitutivo nº 2 e da Emenda nº 1;

encerramento da discussão; requerimento do Deputado Adalclever Lopes; questão de

ordem; suspensão e reabertura da reunião; aprovação do requerimento; votação do

Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno, salvo emenda; aprovação; prejudicialidade

do Substitutivo nº 1; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.784/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.786/2009; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.032/2009;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.159/2010; requerimento

do Deputado Gilberto Abramo; aprovação do requerimento - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 4.223/2010; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 4.498/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 4.916/2010; requerimento do Deputado Padre João;

aprovação do requerimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.917/2010; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.027/2010; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.074/2010;

requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento - Declarações de

voto - Questões de ordem - Declarações de voto - 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 - Agostinho Patrus Filho - 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 - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

- Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
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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.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero trazer ao Plenário da Assembleia

Legislativa a medida provisória assinada pelo Presidente Lula, pelo Ministro Guido

Mantega, pelo Ministro Miguel Jorge e pelo Ministro Sérgio Machado Rezende. Foi a

medida provisória que levou a nova fábrica da Fiat de Minas Gerais para

Pernambuco. Sr. Presidente, essa medida provisória é uma porta aberta não apenas

para a ida da Fiat, mas para a ida de outras empresas. Sr. Presidente, quero ter

garantida a minha palavra. O Deputado Carlin Moura está um pouco nervoso com

essa medida provisória e ainda não fez a defesa de Minas Gerais. Ele está um pouco

alterado, mas a medida provisória está aqui. Ela não dá apenas a possibilidade de

levar a fábrica da Fiat, mas também outras empresas de Minas Gerais, porque as

condições que o Presidente Lula dá para a instalação de novas empresas em

Pernambuco é algo de pai para filho. O Presidente Lula queria ser o pai do Brasil,

mas se tornou pai de Pernambuco. Para os outros Estados, ele se tornou um inimigo,

especialmente de Minas Gerais. Aqui estão os dados. Já estava tudo acertado antes.

Na calada da noite, acertaram a ida da Fiat para Pernambuco. A fábrica que a Fiat

construirá em Pernambuco irá se beneficiar de alterações legais feitas

especificamente para a montadora italiana. Às escondidas, no apagar das luzes do
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seu governo - o Deputado Ademir Lucas está lembrando que o Presidente Lula gosta

de metáforas futebolísticas -, aos 48 minutos do segundo tempo, o Presidente Lula

vem com essa medida provisória, uma medida inimiga de Minas Gerais, que tira a

nova fábrica da Fiat de Minas Gerais. As alterações que o Presidente Lula promove

para Pernambuco atingiram Minas Gerais, pois a Fiat irá ter isenção de IPI até 2020.

O absurdo é que o IPI é distribuído entre os Estados. Minas Gerais perde duas vezes:

perdeu a fábrica da Fiat e perde agora parte da distribuição do IPI, porque o IPI da

Fiat não será distribuído para Minas Gerais. A Carta de Intenção para implantação da

fábrica foi assinada ontem em Salgueiro, a 515km de Recife, com a presença do Sr.

Belini, Presidente da Fiat. Lula, autor da retirada da fábrica da Fiat de Minas Gerais,

também estava presente. Quando concluída, a nova fábrica a ser construída na

Suape Complexo Industrial Portuário terá capacidade para produzir 200 mil veículos

por ano. O investimento da Fiat será de R$3.000.000.000,00. O empreendimento

deve gerar 3.500 empregos diretos. A medida provisória altera uma lei. Imaginem:

estamos discutindo aqui alteração de lei! Essa medida provisória altera uma lei que

dava estabilidade aos Estados. O Presidente Lula mudou uma lei por meio de uma

medida provisória e feriu de morte Minas Gerais. Lula é inimigo de Minas Gerais.

Duas das alterações são temporárias, valem até o dia 29 e só beneficiam a própria

Fiat. A primeira estende a isenção do IPI a quem apresentar novos projetos de

investimento até o dia 29, em Pernambuco. Será uma correria, Deputado Délio

Malheiros, para Pernambuco, pois lá não se paga IPI. Minas Gerais não receberá IPI

das empresas instaladas em Pernambuco. Além disso, no prazo de 34 dias, a contar

da assinatura da medida provisória, abrir-se-á exceção por outra lei, que não foi

discutida. Foi atribuída a ela legislação imediata, mudando-se a Lei nº 11.434/2006,

que estabelece que a empresa que adquirir outra que esteja habilitada para o

benefício fiscal dentro dos critérios da Lei nº 9.440 usufruirá do benefício. Ou seja,

uma empresa comprará a que tem benefício fiscal por causa dessa medida

provisória. Devemos agir imediatamente, pois Minas Gerais não pode ficar com esse

prejuízo. Espero a mesma postura da Assembleia Legislativa e dos Deputados de

Minas Gerais. Justamente no dia em que o Sr. Pimentel é anunciado Ministro do

Desenvolvimento, Minas Gerais dá um passo para trás.
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O Deputado Durval Ângelo - A preocupação do Deputado João Leite é legítima e

justa, como todas as causas que este parlamentar abraça nesta Casa Legislativa.

Mas muitas vezes a paixão é uma luz intensa que pode obscurecer a visão. A medida

provisória modifica uma lei de 2006 e prorroga o benefício fiscal de uma legislação

anterior ao governo passado, que criava para o Nordeste benefícios fiscais. Deixo

claro que a briga deveria ter-se dado no governo Fernando Henrique. Em 2006, Lula

prorrogou os prazos, o que permitiu um adendo, para que empresas já instaladas no

Nordeste pudessem ter, até 2020, esses benefícios garantidos. É bom deixar claro

que, para toda crítica que fazemos, encontraremos uma raiz um pouco além dos oito

anos do governo Lula. Não é à toa que o Presidente Lula, terminando o seu segundo

mandato, está com 96% de aprovação. Uma das medidas tomadas por ele foi a

descentralização do desenvolvimento no eixo Sudeste. Antes de sermos mineiros,

somos brasileiros. Não podemos ter postura xenófoba, achando que reduzindo aquilo

que os arts. 2º e 3º da Constituição Federal estabelecem ficaremos melhores. Uma

das metas do governo do Estado Democrático de Direito é reduzir as desigualdades

regionais. Não podemos achar que todo investimento deve ser realizado no eixo

Sudeste. Advogo minha situação de ser brasileiro, antes de ser mineiro. A

descentralização é correta. Houve acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim

para não haver redução de empregos em Minas Gerais. O investimento da Fiat para a

ampliação em Minas será mais do que o dobro dos 3 bilhões que serão investidos no

Nordeste, em Pernambuco. Se não sabíamos, se o governo de Minas não sabia, é

lamentável, porque o sindicato sabia. O Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de

Betim declarou que houve conversa com a Fiat - pelo menos com os trabalhadores. O

que isso demonstra? Seria desprestígio do atual governo? Seria dificuldade de

interlocução do atual do governo com a Fiat, que sempre foi fiel doadora em

campanhas de candidatos das bases oficiais, em geral? Não é o caso do Deputado

João Leite, com certeza absoluta. Falo isso com clareza límpida e cristalina. Se o

governo de Minas sabia, há um desprestígio. O setor de desenvolvimento de Minas

Gerais é sério. O Secretário Sérgio é uma pessoa séria. O Governador, também. Por

que eles não sabiam? Por que essa medida, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

aconteceu à revelia? Em síntese, a medida provisória prorroga prazos de regras
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estabelecidas em uma lei de 2006, que faz referência a uma lei de benefício fiscal do

Nordeste, que era correta, do governo anterior, para descentralizar o

desenvolvimento. E nós temos de aplaudir, de resolver e atender problemas de

desigualdades regionais no Nordeste. Essa é uma das metas deste governo. O

investimento em Minas será mais do que o dobro - 7 bilhões -, como diz o colega

Deputado, enquanto lá será de 3 bilhões. Para mim há uma interrogação.

Desprestígio do governo? O governo não sabia? Há algum problema de

comunicação? Sempre entendi que este governo era absoluto no entendimento com

o meio empresarial. Estranho essa informação e essa indignação de o governo de

Minas ter sido pego de surpresa. Lamentável. Dormiu no ponto. Realmente, não fez a

interlocução que deveria fazer.

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 a Proposta de Emenda à

Constituição nº 54/2009 seja apreciada em último lugar. 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 59/2010, do Procurador-

Geral de Justiça, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 66, de 22/1/2003,

que criou o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - FEPDC - e o

Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda 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, da Comissão de

Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública. Emendado em

Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opinou pela

rejeição da Emenda nº 2. 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 Substitutivo nº 1,

salvo emenda.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - 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 - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres -

Padre João - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 46 Deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Em votação, a Emenda

nº 1.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - 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 - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -

Fahim Sawan - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada -

Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.
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- Registram "sim" os Deputados:

Adalclever Lopes - Antônio Júlio - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Padre João -

- Registram "não" os Deputados e as Deputadas :

Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan -

Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Wander Borges - Zé Maia.

- Registra "branco" o Deputado:

Jayro Lessa.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 5 Deputados. Votaram “não” 39 Deputados. Houve

1 voto em branco. Está rejeitada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei Complementar nº 59/2010 na forma do Substitutivo nº 1, com a

Emenda nº 1. Às Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 66/2010, do Procurador-

Geral de Justiça, que altera o Anexo da Lei Complementar nº 34, de 12/9/1994. A

Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas

nºs 1 e 2, que apresentou. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira opinaram pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da

Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de

Administração Pública, que opina pela aprovação das Emendas nºs 3 e 4. 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 Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que

o façam neste momento. Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, solicitando a votação destacada da Emenda nº 3. A Presidência defere o
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requerimento, em conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando a votação

destacada da Emenda nº 4. A Presidência defere o requerimento, de conformidade

com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo

emendas e destaques.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz

- Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Padre João - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 48 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovado o projeto, salvo emendas e destaques. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi

- Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro

Nascimento - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Mauri Torres - Padre João -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé

Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Estão
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aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Em votação, a Emenda nº 3.

- Registram “sim” os Deputados e a Deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Carlin Moura - Doutor Ronaldo - Maria Tereza Lara - Padre João -

Sargento Rodrigues -

- Registram "não" os Deputados e as Deputadas :

Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi

- Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Elmiro Nascimento - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres -

Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 10 Deputados. Votaram “não” 37 Deputados,

totalizando 47 votos. Está rejeitada a Emenda nº 3. Em votação, a Emenda nº 4.

- Registram “sim” os Deputados e a Deputada:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura

- Carlos Gomes - Hely Tarqüínio - Maria Tereza Lara - Padre João - Sargento

Rodrigues.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas :

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes -

Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 10 Deputados. Votaram “não” 39 Deputados. Está
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rejeitada a Emenda nº 4. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

Complementar nº 66/2010 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Administração

Pública.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 965/2007, do Deputado Délio Malheiros,

que obriga a exposição de cartaz de advertência sobre acidentes pelos

estabelecimentos que comercializam álcool líquido. A Comissão de Defesa do

Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1º turno. 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 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 Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido no 1º turno, 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 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.428/2008 na forma do

vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.857/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 14.086, de 6/12/2001, que cria o Fundo Estadual de Defesa de

Direitos Difusos. 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, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.857/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.953/2009, do Deputado José Henrique,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto o imóvel

que especifica. 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.
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Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.953/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.137/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral 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 4.138/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o imóvel que

especifica. 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, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.138/2010 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.145/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom Despacho 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 4.146/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o

imóvel que especifica. 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, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.146/2010 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.257/2010, do Governador do Estado,

que altera a Lei Delegada nº 123, de 25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura

orgânica básica da Secretaria de Estado de Fazenda. 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
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Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.326/2010, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas 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 4.543/2010, do Deputado Lafayette de

Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha 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 4.669/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o adiamento da

votação do projeto. 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 4.670/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o adiamento da

votação do projeto. 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 4.671/2010, do Governador do Estado,

que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 18.568, de 9/12/2009, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que

especifica, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Padre João, solicitando o adiamento da votação do

projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.688/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o adiamento da

votação do projeto. 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 4.701/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Boa Esperança o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o adiamento da

votação do projeto. 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 4.706/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro do Melo o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o adiamento da

votação do projeto. 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 4.707/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o adiamento da

votação do projeto. 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 4.718/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pequi o imóvel que especifica.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Padre João, solicitando o adiamento da votação do

projeto. 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 4.719/2010, do Governador do Estado,
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que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campanário o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o

adiamento da votação do projeto. 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 4.720/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paineiras o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o

adiamento da votação do projeto. 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 4.721/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o

adiamento da votação do projeto. 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 4.736/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o

adiamento da votação do projeto. 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 113/2007, do Deputado André Quintão,

que dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social - Peas - e dá outras

providências. A Comissão de Trabalho 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. 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 Lei nº

113/2007 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 45/2008, dos

Deputados Sargento Rodrigues e André Quintão, que veda o assédio moral no âmbito

da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
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Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno.

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.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2008

Acrescente-se aos arts. 2º e 3º os seguinte dispositivos:

“Art. 2º - ...

(...)

IX - editar despachos ou normas infralegais visando impedir ou limitar servidor

público de exercer suas atribuições legalmente previstas;

X - deixar de cometer ao servidor tarefas e atribuições legais inerentes a seu cargo

visando diminuir sua importância na administração pública;

XI - sonegar ao servidor informações e ou senhas de acesso a sistemas e

programas do Estado indispensáveis ao desempenho de suas atribuições legais;

XII - utiliza cargo ou função comissionada para induzir ou persuadir servidor público

a praticar ou deixar de praticar ato legal previsto em lei.

Art. 3º - ...

(...)

III - perderá o cargo em comissão ou função gratificada o servidor que cometer o

assédio moral, ficando, consequentemente, proibido de ocupar qualquer cargo em

comissão ou função gratificada na esfera estadual por cinco anos.”.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Neider Moreira

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

Neider Moreira, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno, será submetida 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
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Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença no painel que o façam neste momento. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à leitura da Emenda nº 2.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - ( - Lê a Emenda nº 2.).

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Getúlio Neiva -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues

- Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, gostaria de registar meu voto

“sim”, pois o painel não o registrou.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram "sim" 47 Deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado, o projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Getúlio Neiva -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Paulo Guedes - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto contrário. Está
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aprovada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Getúlio

Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira

- Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei

Complementar nº 45/2008 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e

2. À Comissão de Redação.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do Prefeito Paulo

Cesar, de Nova Serrana, ex-companheiro nosso nesta Casa - o que é uma honra

para nós -, e do ex-Deputado Ambrósio Pinto.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.066/2009, do Deputado Arlen

Santiago, que dispõe sobre a criação, a ampliação e o desmembramento de parques

florestais e dá outras providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Arlen

Santiago, solicitando o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 294/2007, do Deputado Carlos

Pimenta, que institui a Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo Osvaldo Faria e dá

outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
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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 294/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Segurança Pública opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

escritos. 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 558/2007 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 684/2007, do Deputado Weliton Prado,

que dispõe sobre o atendimento ao consumidor no estabelecimento do fornecedor. 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 escritos. 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 º 684/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 762/2007, do Deputado Célio Moreira,

que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular em estabelecimentos

bancários. Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlin Moura, solicitando o

adiamento da discussão do projeto. 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 955/2007, do Deputado Vanderlei

Jangrossi, que dispõe sobre a política pública estadual de prevenção e combate à

dengue. 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 955/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão
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de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 978/2007, do Deputado Jayro Lessa,

que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento psicológico

e social junto às vítimas de acidentes naturais, calamidades e eventos de grande

proporção e a suas famílias. 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 1.610/2007, do Deputado Leonardo

Moreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de cabines individuais de

segurança nos caixas convencionais de agências e postos de serviços bancários e dá

outras providências. A Comissão de Segurança 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. 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 1.610/2007 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 2.122/2008, do Deputado Walter Tosta,

que altera o art. 7º da Lei nº 16.513, de 21/12/2006, que estende o benefício da não

incidência do ICMS aos adquirentes de veículos usados portadores de deficiência

físico-motora. 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. 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 Lei nº 2.122/2008 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À

Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.139/2008, do Deputado Rômulo

Veneroso, que dispõe sobre a instituição de comissão de transição pelo candidato
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eleito para o cargo de Governador do Estado 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. 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 2.139/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º 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

Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as

Emendas nºs 1 a 32, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 2.215/2008

EMENDA N° 33

Acrescente-se onde convier:

“Art. (...) - Assegurar, a partir do primeiro ano de vigência deste plano, que o

vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação

básica corresponda ao valor atualizado do Piso Salarial Profissional Nacional,

conforme dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

§ 1º - O piso salarial profissional do magistério é o valor de vencimento inicial das

Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de 24 (vinte e

quatro) horas semanais.

§ 2º - As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta lei serão aplicadas

a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da

educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional Federal nº 41, de

19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional Federal nº 47, de 5 de julho

de 2005.”.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público, conforme
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dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008, deveria estar implementado no Estado,

como vencimento inicial das carreiras, desde o dia 1º/1/2010.

Inobstante, os valores das carreiras iniciais dos professores da educação básica

não ultrapassam o valor de um salário mínimo. É inaceitável que o Estado de Minas

Gerais, uma das três maiores economias do País, pague menos de um salário

mínimo aos educadores, auxiliares de serviço e técnicos da educação. Só para

exemplificar, os professores das séries iniciais tentam sobreviver com vencimentos de

R$336,00. Os educadores do ensino fundamental e médio, com escolaridade de nível

superior, recebem R$508,00.

Necessário se faz ainda assegurar o pagamento do piso aos servidores inativos,

que nem sequer estão incluídos na política de abono e gratificação do governo

estadual e, portanto, não recebem o pagamento de vantagens e benefícios.

Destarte, pretende esta emenda garantir que o Piso Nacional do Profissional do

Magistério seja implementado em Minas Gerais com valor atualizado, garantindo a

exigência de excelência na educação pública do Estado, razão pela qual se faz

acrescentar esta previsão ao Projeto de Lei nº 2.215/2008, que ora se analisa.

EMENDA N° 34

Acrescente-se onde convier:

“Art. (...) - O vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público

da educação básica, correspondente ao valor atualizado do Piso Salarial Profissional

Nacional, conforme dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, deverá

ser retroativo a 1º de janeiro de 2010.”.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público, conforme

dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008, deveria estar implementado no Estado,

como vencimento inicial das carreiras, desde o dia 1º/1/2010.

Inobstante, os valores das carreiras iniciais dos professores da educação básica

não ultrapassam o valor de um salário mínimo. É inaceitável que o Estado de Minas

Gerais, uma das três maiores economias do País, pague menos de um salário

mínimo aos educadores, auxiliares de serviço e técnicos da educação. Só para
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exemplificar, os professores das séries iniciais tentam sobreviver com vencimentos de

R$336,00. Os educadores do ensino fundamental e médio, com escolaridade de nível

superior, recebem R$508,00.

Necessário se faz ainda assegurar o pagamento do piso aos servidores inativos,

que nem sequer estão incluídos na política de abono e gratificação do governo

estadual e, portanto, não recebem o pagamento de vantagens e benefícios.

Destarte, pretende esta emenda garantir que o Piso Nacional do Profissional do

Magistério seja implementado em Minas Gerais, garantindo a exigência de excelência

na educação pública do Estado, razão pela qual se faz acrescentar esta previsão ao

Projeto de Lei nº 2.215/2008, que ora se analisa.

EMENDA Nº 35

Substitua-se, nos itens 2.1.3 e 3.1.3 do Anexo I do vencido, a expressão “e com

carga horária mínima de três aulas semanais” pela expressão “conforme o projeto

pedagógico adotado em cada escola”.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Gustavo Corrêa

EMENDA Nº 36

Suprima-se o termo “integral” da letra “b” do item 12.2.2.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Gustavo Corrêa

EMENDA Nº 37

Suprima-se o item 10.1.6 do Anexo I do vencido.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Gustavo Corrêa

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 7 AO PROJETO DE LEI Nº 2.215/2008

Substitua-se a expressão “profissional habilitado” por “profissional qualificado”.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Gustavo Corrêa

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 15 AO PROJETO DE LEI Nº 2.215/2008

Substitua-se a expressão “profissional habilitado” por “profissional qualificado”.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.
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Gustavo Corrêa

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado

Weliton Prado, que receberam os nºs 33 e 34, e três do Deputado Gustavo Corrêa,

que receberam os nºs 35 a 37; e duas subemendas do Deputado Gustavo Corrêa às

Emendas nºs 7 e 15, que receberam o nº 1; e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno, as emendas e subemendas serão submetidas a votação

independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento do Deputado Elmiro

Nascimento solicitando a votação destacada da Emenda nº 31. A Presidência defere

o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e destaque. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, pela ordem, peço, por favor, que as

emendas apresentadas sejam lidas.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura das

emendas.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Lê as Emendas nºs 33 a 37 e das

Subemendas nº 1 às Emendas nºs 7 e 15.)

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. Em votação, as Emendas

nºs 1 a 25, 27 a 30 e 32. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nº

31. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.

(- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 7. As Deputadas e

os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 15. As Deputadas e os Deputados que
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a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a

Emenda nº 37. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Emenda nº 37, ficam

prejudicadas as Emendas nºs 26, 33 e 34. Em votação, a Emenda nº 35. As

Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 36. 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 2.215/2008 na forma do vencido em 1º

turno, com as Emendas nºs 1 a 25, 27 a 30, 32 e 35 a 37 e as Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 7 e 15. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.311/2008, do Deputado Célio

Moreira, que altera dispositivos da Lei nº 15.025, de 19/1/2004, que dispõe sobre

consignação em folha de pagamento de servidor público ativo ou inativo ou de

pensionista do Estado e dá outras providências. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Padre João solicitando o adiamento da discussão do projeto. 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 2.525/2008, do Deputado Durval

Ângelo, que determina o pagamento de indenização a vítima de tortura praticada por

agente público do Estado. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre

João solicitando a votação destacada do § 3º do art. 1º do vencido em 1º turno. A

Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro

solicitando a votação destacada do § 4º do art. 1º do vencido em 1º turno. A

Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo destaques. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, o § 3º do art. 1º do vencido em 1º turno. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o
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§ 4º do art. 1º do vencido em 1º turno. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.525/2008 na forma do vencido em 1º turno, exceto os

§§ 3º e 4º do art. 1º do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.399/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Inconfidentes 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 3.399/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.725/2009, do Deputado Dinis

Pinheiro, que dispõe sobre a apreensão de veículo em “blitz” ou em posto da Polícia

Rodoviária Estadual e dá outras providências. A Comissão de Transporte opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.725/2009

Estabelece normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal

clandestino de passageiros no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de passageiros

será coibido pelo Estado nos termos desta lei.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se clandestino o transporte

metropolitano ou intermunicipal remunerado de passageiros, realizado por pessoa

física ou jurídica, em veículo particular ou de aluguel, que:

I - não possua a devida concessão, permissão ou autorização do poder concedente;

II - não obedeça a itinerário definido pela Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas - Setop.

Art. 3º - Não será considerado clandestino o transporte metropolitano ou
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intermunicipal de passageiros realizado eventualmente por automóvel provido de

taxímetro e devidamente autorizado pelo poder público municipal, desde que o

retorno ao Município de origem da autorização seja realizado com o mesmo

passageiro do trajeto de ida ou com o veículo vazio.

Parágrafo único - No caso do transporte previsto no “caput” deste artigo, é vedado:

I - realizar serviço com característica de transporte coletivo, incluída a fixação de

itinerário ou de horário regular para embarque ou desembarque de passageiros, a

lotação de pessoas, a venda de passagens e a cobrança de preço por passageiro;

II - embarcar ou desembarcar passageiros ao longo do itinerário;

III - recrutar passageiros, mesmo em terminais rodoviários ou pontos de embarque

e desembarque do transporte coletivo;

IV - utilizar, em qualquer ponto do início ao fim do trajeto, terminais rodoviários para

embarque ou desembarque de passageiros;

V - realizar viagens habituais, com regularidade de dias, horários ou itinerários;

VI - transportar encomendas ou mercadorias nos veículos utilizados no transporte

de passageiros.

Art. 4º - Ao transporte metropolitano ou intermunicipal remunerado de passageiros

autorizado pelo poder público estadual para o serviço fretado e ao transporte

individual de passageiros por táxi em região metropolitana aplicam-se as vedações do

art. 3º.

Art. 5º - A Setop e o Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG -,

respeitada a competência de cada um, são responsáveis pelo controle e pela

fiscalização do transporte clandestino de passageiros de que trata esta lei.

Parágrafo único - A fiscalização de que trata esta lei, com vistas à maior eficiência e

segurança dos usuários, poderá ser exercida, respeitada a competência de cada um,

isoladamente ou em conjunto com a Setop ou DER-MG, pela Polícia Militar,

Secretaria de Estado de Defesa Social, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria

de Estado de Turismo ou, mediante convênio, por qualquer outro órgão ou entidade

pública federal, estadual ou municipal.

Art. 6º - Serão aplicadas à pessoa física ou jurídica que realizar transporte

clandestino de passageiros as seguintes sanções:



____________________________________________________________________________
2763

I - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II - apreensão do veículo.

§ 1º - O valor da multa prevista no inciso I deste artigo será duplicado a partir da

primeira reincidência.

§ 2º - A autoridade competente instaurará o devido processo administrativo,

observadas as disposições legais aplicáveis, para processamento do auto de

infração.

Art. 7º - O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob

custódia e responsabilidade do órgão ou entidade competente, com ônus para ser

proprietário.

§ 1º - A restituição do veículo apreendido somente ocorrerá mediante o prévio

pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros,

remoção e estada.

§ 2º - A despesa com a estada do veículo em depósito será de 25 (vinte e cinco)

Ufemgs, por dia, podendo ser cobrada somente até os trinta primeiros dias.

Art. 8º - A autoridade competente, ao autuar o infrator, representará perante a

autoridade policial objetivando a apuração das infrações criminais relacionadas com o

transporte clandestino, adotando, entre outras, as providências de que trata o art. 301

e seguintes do Código de Processo Penal.

§ 1º - Verificado prejuízo para a Fazenda Pública, a autoridade que lavrar o auto de

infração instaurará o respectivo processo administrativo contra o infrator e fará

representação ao Ministério Público, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei Federal nº

3.240, de 8 de maio de 1941.

Art. 9º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994, o

seguinte inciso XVII:

“Art. 3º - (...)

XVII - controlar e fiscalizar o transporte intermunicipal remunerado de passageiros,

inclusive quando realizado por táxi gerenciado pelos Municípios.”.

Art. 10 - Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 14.354, de 17 de julho de 2002, o

seguinte inciso VII, ficando seu inciso VII renumerado como inciso VIII:

“Art. 4º - (...)
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VII - controlar e fiscalizar o transporte intermunicipal remunerado de passageiros,

inclusive quando realizado por táxi gerenciado pelos Municípios.”.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Adalclever Lopes

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.725/2009

Acrescente-se onde convier:

Art. - O art. 1º-A da Lei nº 10.846, de 3 de agosto de 1992, passa a vigorar

acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

“Art. 1º-A - (...)

§ 4º - na hipótese de citação de nomes de autoridades ou homenageados na placa

de inauguração a que se refere o “caput”, poderão ser incluídos os nomes dos

parlamentares que tenham contribuído para a realização da obra.”.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Zé Maia

Justificação: A proposição que ora apresentamos tem o objetivo de proporcionar

aos parlamentares que tenham contribuído para a realização de uma obra pública o

recebimento de homenagem, com a citação de seu nome nas placas de inauguração,

na hipótese de citação de nomes de outras autoridades ou pessoas homenageadas.

É de domínio público o fato de que, em toda obra pública no País, é colocada uma

placa inaugurativa, na qual consta o nome dos administradores responsáveis por sua

realização - Prefeitos, Governadores, Presidente.

Trata-se de uma prática tradicional, que data de tempos remotos, conforme

ressaltou o Desembargador Brandão Teixeira em seu voto na Apelação Cível nº

1.0471.04.030499-3/002(1) (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais -

Apelação Cível nº 1.0471.04.030499-3/002(1); Relator Nilson Reis, Data do

Julgamento: 19/02/2008)” de que “os homens públicos assinalam a inauguração das

obras, com algum registro, desde as colunas de Trajano, em Roma, desde o Arco do

Triunfo; são hábitos da própria civilização ocidental”. Os tribunais pátrios justificam a

lisura de tal conduta em razão de seu caráter informacional, desde que respeitados

os limites constitucionais, apurados em cada caso concreto.
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Assim, espero poder contar com o apoio dos nobres pares desta Casa a esse

projeto.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto um substitutivo do

Deputado Adalclever Lopes, que recebeu o nº 2, e uma emenda do Deputado Zé

Maia, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno, serão submetidos a votação independentemente de parecer. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Adalclever Lopes, solicitando a inversão na preferência da

votação, de modo que o Substitutivo nº 2 seja apreciado em primeiro lugar.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito a suspensão da reunião 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. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. 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, fica prejudicado o

Substitutivo nº 1. 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 3.725/2009 na forma do Substitutivo nº 2

ao vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.784/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, 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 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
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.784/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.786/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, 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 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 3.786/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.032/2009, do Deputado Jayro Lessa,

que reconhece 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 Comissão de Segurança Pública 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 4.159/2010, do Deputado Carlos

Gomes, que acrescenta dispositivo à Lei nº 15.424, de 30/12/2004. Vem à mesa

requerimento do Deputado Gilberto Abramo, solicitando o adiamento da discussão do

projeto. 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 4.223/2010, do Deputado Duarte

Bechir, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e

a utilidade pública das unidades das Santas Casas de Misericórdia localizadas em

Minas Gerais. A Comissão de Saúde 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 4.498/2010, do Deputado Antônio
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Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Roque de

Minas 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 4.498/2010 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.916/2010, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimentos agroindustriais rurais de

pequeno porte no Estado e dá outras providências. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Padre João solicitando o adiamento da discussão do projeto. 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 4.917/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Estado a liquidar débitos de precatórios judiciais, mediante a

realização de acordo direto com seus credores, nos termos do art. 97 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e dá outras

providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando o

adiamento da discussão do projeto. 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 5.027/2010, do Tribunal de Contas,

que dispõe sobre o Plano de Saúde Complementar no âmbito do Tribunal de Contas.

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. 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 5.027/2010 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.074/2010, da Mesa da Assembleia,

que acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 16.658, de 5/1/2007, que fixa o

subsídio do Governador do Estado, do Vice-Governador do Estado, do Secretário de
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Estado e do Secretário Adjunto de Estado. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Padre João solicitando o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Declarações de Voto

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, deixamos para o final a declaração de

voto sobre vários projetos, a pedido do Presidente, em função da necessidade da

aprovação de toda a pauta. A Assembleia limpou hoje a pauta, principalmente a dos

projetos dos Deputados. No pouco tempo de que disponho, gostaria primeiramente

de agradecer a todos os Deputados e Deputadas que votaram favoravelmente ao

Projeto de Lei nº 113/2007, de minha autoria, que dispõe sobre a política estadual de

assistência social em Minas Gerais. Nossa legislação no âmbito da assistência social

é de 1996. São 14 anos. De lá para cá, muita coisa avançou, principalmente depois

do governo Lula, da realização da IV Conferência Nacional da Assistência Social, da

Política Nacional de Assistência Social, aprovada em 2004, e do Sistema Único de

Assistência Social - Suas -, que é regulamentado por uma norma operacional básica

de 2005. Entrei com esse projeto em 2006. Desarquivei-o em 2005. Portanto, foram

cinco anos de tramitação, de estudos, de debates, de muita labuta para que esse

projeto chegasse ao 2º turno, a votação conclusiva, em acordo com o governo, com a

palavra empenhada do Líder do Governo, Deputado Mauri Torres. Temos a certeza

de que será sancionado pelo Governador Anastasia. Esse projeto oficializa o Suas

em Minas Gerais, institui por lei o piso mineiro da assistência social, permite ao

Estado transferir recursos para os Municípios de forma regular e automática,

desburocratizando os procedimentos de transferência de recursos da assistência

social para os Municípios, o que vai permitir que os Municípios utilizem os recursos

da assistência social transferidos pelo Estado para pagamento de pessoal, uma

grande demanda de Prefeitos e Prefeitas de todo o Estado. Os Deputados e as

Deputadas acabam de dar um grande presente à assistência social em Minas Gerais

e aos Prefeitos, que poderão utilizar esses recursos com mais agilidade, de maneira

menos burocrática, até para pagamento de pessoal. E digo mais: está prestes a ser

votado no Congresso Nacional um projeto similar que oficializa essa política tão bem
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inaugurada e conduzida pelo ex-Ministro Patrus Ananias. A Assembleia de Minas

mais uma vez dá o exemplo: vota antes mesmo de o projeto ser votado no Congresso

Nacional. Logicamente, tivemos o cuidado jurídico de fazer nosso projeto em

consonância com as diretrizes nacionais. Agradeço à assessoria da Assembleia, à

assessoria do nosso mandato, a todos os que contribuíram, à Comissão do Trabalho,

que aprovou o substitutivo ontem, em tempo recorde. Ficamos muito felizes, Sr.

Presidente.

Também ficamos felizes porque uma proposta de emenda à Constituição de autoria

nossa e do Deputado Sargento Rodrigues também busca combater, evitar o assédio

moral, esta chaga do serviço público, que tantos prejuízos traz para os servidores de

Minas Gerais. Portanto, aprovamos também essa importante emenda à Constituição.

Tenho certeza de que todos nós contribuiremos para a melhora e para o maior

respeito no serviço público em Minas Gerais.

Por fim, o Plano Estadual Decenal de Educação. O Deputado Carlin Moura, a

Deputada Gláucia Brandão, o Deputado Ruy Muniz e outros conduziram muito bem

esse processo na Comissão de Educação. Hoje chegamos finalmente à aprovação,

senão da forma como gostaríamos, com a inclusão do Piso Nacional do Magistério,

pelo menos com algumas metas que cobraremos na próxima legislatura, aqui na

Assembleia. Porque sabemos que a educação de qualidade é fundamental para o

desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais. Uma palavra de

agradecimento às Deputadas e aos Deputados. Minas Gerais será o primeiro Estado

a oficializar em lei a política de assistência social, em conformidade com o Suas, em

nosso país. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, é com satisfação que declaramos o

nosso voto favorável à aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.215/2008, que

estabelece o Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais. Ao aprovarmos

esse projeto em 2º turno, encerramos um ciclo virtuoso. Agradecemos a todos que,

coletivamente, ajudaram a construí-lo, especialmente à Elisa Costa, ex-Deputada

Estadual e hoje Prefeita de Governador Valadares, que, comigo, solicitou a realização

de um fórum técnico para discutir com a sociedade civil o projeto de lei do Plano

Decenal de Educação. Com esse requerimento, realizamos audiências públicas em
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diversos Municípios, em todas as regiões do Estado de Minas Gerais. Com a

participação popular e a das entidades da sociedade civil, dos sindicatos, do Sind-

UTE, do Sindicato dos Professores, das Centrais Sindicais, da Undime, da Fetaemg,

etc., no fórum em defesa da educação de Minas Gerais, conseguimos debater esse

projeto. Realmente, foi um processo inovador. Utilizamos a internet, fizemos o nosso

“hot site” para que toda a sociedade, professores, alunos e estudiosos da educação

em Minas Gerais pudessem participar. O Plano Decenal de Educação foi construído

coletivamente, com a participação de todos. Agradecemos a toda a Comissão de

Educação desta Casa; à ex-Deputada Maria Lúcia Mendonça, que acompanhou uma

parte importante das discussões no interior do Estado; especialmente, ao atual

Presidente Deputado Ruy Muniz, que não mediu esforços para fazer com que as

propostas advindas da sociedade civil fossem aproveitadas ao máximo no parecer

final; à Deputada Gláucia Brandão, que também deu contribuição fundamental

levando a discussão ao esporte, aos professores de Educação Física; ao Deputado

João Leite, que, apesar de não ser da Comissão de Educação, fez o seminário sobre

o esporte. Várias propostas incluídas e encampadas pelo Plano Decenal de

Educação surgiram desse fórum sobre esporte no Estado de Minas Gerais. A

Comissão de Educação cumpriu o seu papel, que foi o de ouvir a sociedade civil, a

comunidade, as propostas que foram apresentadas durante os nossos encontros.

Infelizmente, o projeto final não pôde contemplar todas as questões. Ainda não

conseguimos, pelo Plano Decenal, estabelecer a sistemática que consideramos

correta para o piso salarial. Em nosso entendimento, o piso salarial deveria ser

implementado com base no vencimento básico, sem se desrespeitar a carreira do

magistério. Infelizmente, prevaleceu o subsídio; o Plano Decenal contemplou o

subsídio, mas acreditamos que foi um avanço importante. Contemplamos a educação

do homem do campo para o campo, a educação quilombola, carcerária, a prioridade

na educação infantil, o ensino infantil e fundamental. Então, Minas Gerais terá, nos

próximos 10 anos, um plano decenal, um plano para a educação, em sintonia com o

Plano Nacional de Educação, estabelecido pelo Presidente Lula e pelo Ministro

Fernando Haddad. É muito importante a valorização do profissional da educação

porque não haverá educação de qualidade sem que se valorizem professores,
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servidores da educação e auxiliares administrativos. Se esse Plano Decenal de Minas

não é ainda o ideal, o dos nossos sonhos, foi o possível, e, o mais importante,

construído com a participação popular. Agradeço a todos os Deputados que ajudaram

na aprovação do Plano. Agradeço, de forma especial, às entidades da sociedade civil

que ajudaram na construção coletiva desse projeto. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembleia, gostaria de declarar o meu voto

favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 45, do Deputado André Quintão e deste

parlamentar. Esse projeto veda a prática de assédio moral por agente público no

âmbito das administrações diretas e indiretas dos Poderes do Estado. Enfrentamos

grandes dificuldades para conseguir chegar ao final, com a votação, em 2º turno,

desse projeto, que seguirá para sanção do Governador Anastasia. Inicialmente, esse

projeto incluía todos os servidores civis e militares. O substitutivo do governo retirou

os militares. Após muita luta, sacrifício e convencimento, conseguimos que o relator,

Deputado Lafayette de Andrada, na Comissão de Administração Pública, acatasse

uma emenda que ficou agregada ao projeto, como se fosse o parágrafo único do art.

2º, com o seguinte teor: “As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, aos

servidores militares, na forma de regulamento, que deverá considerar, entre outras,

as especificidades da função desempenhada por esses servidores”. Em nossa

declaração de voto, Sr. Presidente, chamamos a atenção para um fato. Parece-me

que o Comando da Polícia Militar tentou, de todas as formas, retirar essa emenda.

Várias desculpas e pretextos envolveram o assessor da Maioria e outras pessoas

desta Assembleia. Tentamos encontrar o obstáculo. No momento da votação,

conseguimos entender que o obstáculo era essa pequena emenda que

apresentamos. A justificação era que na caserna não ocorre assédio moral. Ledo

engano. Para quem desconhece a Constituição da República e os direitos e garantias

fundamentais, é bom esclarecer que apenas tipificamos a conduta, no âmbito

administrativo, de questões descritas na Constituição da República. Por exemplo,

tratamento humilhante e degradante que um superior pratique contra subordinados,
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em qualquer parte do serviço público, em qualquer dos Poderes, ou seja, a violação

da honra, da imagem e da intimidade das pessoas também constitui assédio moral.

Então, na prática, tipificamos as condutas, que possuem sanções previstas no projeto

de lei complementar. Algumas autoridades, especialmente o Comando da Polícia

Militar, não queriam nem mesmo que essa emenda atingisse os militares. Parece-me

que esses Comandantes entendem que quartel é uma ilha, não é órgão da

administração direta do Poder Executivo. Estão enganados, porque direitos e

garantias fundamentais não têm de pedir licença à lei complementar estadual, que é o

Estatuto dos Militares, porque a Constituição está acima. O § 1º do art. 5º da

Constituição da República diz: “Os direitos e garantias fundamentais são normas de

aplicação imediata”. O constituinte entende que é norma de eficácia plena e imediata

e que não depende de outro comando, de outra lei, seja lei complementar, seja

emenda constitucional. Aliás, é vedada a sua alteração, pois a Constituição possui

mecanismos que também a protegem. Portanto é bom que se saiba que conseguimos

um passo a mais para que essas violações de direitos humanos, internamente nos

quartéis, não aconteçam mais. E foi um grande passo. Nesta declaração de voto,

quero dizer aos milhares de policiais e bombeiros militares que demos o primeiro

passo para avançarmos no sentido de que o subordinado não permita que ocorra o

que aconteceu recentemente: o Coronel incumbiu 30 policiais de trabalharem como

serventes de pedreiro, pois entendeu que eles eram seus empregados e o quartel era

sua fazenda e, sendo assim, poderia determinar dessa forma. Então, esse foi um

passo para avançarmos e acabarmos com essas violações e arbitrariedades. Sr.

Presidente, estamos encerrando o ano com mais essa matéria aprovada. Estarei

vigiando e acompanhando tudo de perto para que o Prof. Anastasia, nosso

Governador, não cometa o erro de vetar esse parágrafo, mesmo porque - já disse e

repito - o que tipificamos aqui já está previsto nos direitos e nas garantias

fundamentais. Agradeço a V. Exa. a paciência.

Questões de Ordem

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, solicitei a palavra para falar, em primeiro

lugar, do Sr. Anderson Ferreira, Gerente Estadual de Relacionamento com Clientes

Especiais do Poder Público, da Cemig, que é um funcionário que vem
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desempenhando um bom papel na sua função, principalmente no relacionamento

com Prefeitos da região onde atua. Queremos dar esse testemunho sem nenhum

interesse, para valorizar os funcionários públicos do nosso Estado e de todos os

níveis, que se desdobram, relacionam-se bem e cumprem os seus deveres e as suas

obrigações. Não foi ele quem me pediu isso, mas os seus companheiros de trabalho,

principalmente da regional em Sete Lagoas e de cidades circunvizinhas da Amav, que

podem usufruir mais do seu trabalho, relacionamento, profissionalismo e amizade. É

bom subirmos a tribuna e usarmos os microfones da Assembleia para elogiarmos

funcionário público que vem realmente prestando serviço com destaque, dedicação e

esmero. Não poderia deixar passar esta oportunidade, se os próprios funcionários

que trabalham com o Sr. Anderson Ferreira, que gerencia os relacionamentos com

clientes especiais - aí, estão incluídos as Prefeituras de várias cidades e vários

Prefeitos -, fizeram essa solicitação, teceram elogios e demonstraram

reconhecimento pelo seu trabalho. Não poderia furtar-me a aproveitar este momento

para pedir a palavra pela ordem, a fim de fazer esse destaque de atendimento,

qualidade e de bom relacionamento que vem fazendo o funcionário e Gerente de

Relacionamento com Clientes Especiais do Poder Público, da Cemig, grande

empresa do nosso Estado, que tem a melhor energia do Brasil. Fiz questão de usar

este instante para destacar esse trabalho que vem realizando com tanta galhardia e

esmero frente, principalmente, a Prefeitos das cidades que estão sob sua

responsabilidade. Em segundo lugar, destaco a importância que foi esta manhã de

hoje na Assembleia. Foram votados 35 projetos entre vários projetos de lei

complementar - aliás, projetos importantíssimos para a sociedade mineira, o nosso

povo. Muitos deles trazem benefícios, e alguns já foram declinados pelos Deputados

que me antecederam na sua declaração de voto. É uma satisfação para este ilustre

1º-Vice-Presidente da Assembleia, que presidiu esta reunião, votarmos hoje 35

projetos de lei. Não estamos fazendo favor algum, apenas cumprindo o nosso dever.

É importante mostrar esse serviço que a Assembleia presta ao povo de Minas Gerais.

Apreciamos vários projetos importantíssimos. Um deles, em especial, já nos deixa

muito felizes, pois, a partir de janeiro, o professorado de Minas Gerais receberá

aumento em seus subsídios, com o piso salarial passando de R$965,00 para
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R$1.320,00. Isso atenderá a mais ou menos 70% dos professores de Minas. Aqueles

funcionários da educação que não quiserem a mudança podem optar por

permanecerem na situação em que estão hoje. São avanços, são manifestações do

entendimento a que os Deputados chegaram ao longo desses dias, já no final da

nossa legislatura. Os parlamentares realmente fizeram um esforço concentrado e

realizaram uma grande votação na manhã de hoje. Estávamos presidindo os

trabalhos e comprovamos a movimentação, o entusiasmo, a busca do entendimento

para a votação de projetos tão importantes para o povo de Minas Gerais. Fica aqui o

reconhecimento a esse esforço. Eram essas as minhas considerações na questão de

ordem desta manhã. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, também quero externar minha

satisfação por ter contribuído, votado favoravelmente e acompanhado o processo de

debate, análise e elaboração de emendas, para que chegássemos à aprovação de

um número significativo de projetos nesta manhã. Aliás, é o que vem ocorrendo ao

longo da semana. Ontem à noite também foram apreciados vários projetos. Hoje, por

exemplo, aprovamos o projeto que melhora a estrutura do Procon-MG, para que o

Ministério Público e as Promotorias do interior tenham mais autonomia e disponham

de melhores condições para implementar as ações de defesa do consumidor.

Acabamos de aprová-lo para votação, em 2º turno, na Comissão de Administração

Pública, de que faço parte. Tivemos a felicidade de ver aprovado o Plano Decenal de

Educação, que coloca Minas Gerais na frente em seu compromisso de melhorar a

educação. O Deputado Doutor Viana, que me antecedeu, acaba de lembrar que já

aprovamos o subsídio para o professor que possui jornada de 24 horas semanais, ou

seja, 20 horas na sala de aula e mais 4 horas no trabalho de preparação, o que

representa aquele vínculo de meio horário. Ele receberá, sob a forma de subsídio, o

salário de R$1.320,00 a partir de janeiro, melhorando-se o valor inicial. Quem entrar

hoje para o Estado perceberá a remuneração de R$1.320,00 para meio horário, já a

partir de janeiro. Para isso, é importante votarmos ainda esta semana a PEC que

regulamenta essa condição. Isso não significa a solução de todos os problemas, mas

são avanços, como o plano de carreira, o Plano Decenal, embora ainda haja outros

desafios. Assim como fico feliz por ter contribuído para vários avanços como esse, ao
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lado dos nossos colegas, não posso deixar de registrar, Sr. Presidente, minha

preocupação com o Projeto nº 4.516, de minha autoria, que, depois de passar por

três Comissões e estando apto a ser votado em Plenário, teve solicitada a sua

retirada de votação, para voltar à Comissão, sem que ela se reúna. Uma questão me

preocupa muito. Esse projeto poderá, pelo meu entendimento, sanar um grave

problema que foi objeto de denúncia que chegou até mim e que torno pública agora.

Chegou a mim a denúncia de que temos hoje condições de privilégio, condições que

incitam ou possibilitam a corrupção no Detran-MG. E explico de forma clara: os

despachantes, profissionais que atuam em toda Minas Gerais, não têm acesso a

determinados serviços, mas acabam pagando propina para que a vistoria seja feita

por eles e não pelos vistoriadores. É uma rotina que já se implantou ali. No caso do

carro zero é pior, criou-se uma espécie de cartório, um privilégio de se determinar que

a concessionária de veículo, aquela que vende um veículo zero-quilômetro faça um

serviço que é de obrigação do serviço público. Ela faz e cobra do cidadão. E cobra

sem nota, cobra por fora, cobra R$250,00 por veículo que emplaca, como se a

concessionária fosse órgão público. É uma coisa gravíssima. O projeto de lei de

minha autoria possibilita que o despachante devidamente registrado no seu conselho

profissional, o CRDB, tenha acesso a esse serviço. Isso, obviamente, abre o mercado

e oferece transparência para que ele cobre o que normalmente cobra um

despachante, que são aproximadamente R$60,00 para o serviço de registrar um

veículo no Detran. Aí ele o fará de maneira lícita, aliás pagando imposto sobre a

remuneração. São profissionais que trabalham a vida inteira nessa área e têm acesso

a isso. Hoje existem cartéis. A informação que recebi é que há concessionárias que

emplacam mais de mil carros por mês e cobram, por fora, R$250,00 reais por carro.

São R$250.000,00 de faturamento nas mãos de uma concessionária que ganha para

vender veículo zero, que é a sua função, mas ganha por fora, virando uma espécie de

birô do serviço público, com uma concessão dada pelo Detran. Eu falei isso olhando

nos olhos do Dr. Oliveira e, no entanto, ele mandou, por meio de uma Delegada do

Detran, uma nota técnica para esta Casa para tirar de pauta o projeto de minha

autoria para manter essa situação. Alguns despachantes compram o lacre, compram

o documento para fazer a vistoria do chassi e, por outro lado, as concessionárias
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passam a ter uma espécie de cartório do serviço público em Minas Gerais. Não

poderia me despedir desta Casa sem deixar claro que essa é uma mazela que

precisa ser resolvida em Minas Gerais. Dei minha contribuição. Tentei resolver.

Espero que a Assembleia Legislativa, ainda neste mandato, coloque o projeto em

pauta e vote ou então nos ofereça alternativa para evitar que esse absurdo continue

acontecendo em Minas Gerais. Tenho absoluta certeza de que isso não é do

conhecimento do Governador, tenho certeza de que isso foge ao comando do

governo de Minas Gerais. Mas essa denúncia chegou a mim pelos despachantes e é

gravíssima. Não podemos jogar o problema para baixo do tapete, temos de enfrentar

e resolvê-lo. Já informei ao Dr. Oliveira, Diretor do Detran, que isso é rotina, segundo

testemunho dos despachantes. Participei de um encontro em que havia mais de 800

despachantes, aqui em Belo Horizonte, e isso foi unanimidade. Oficializou-se esse

tipo de sistema espúrio que acabei de registrar. Fica registrada, por um lado, a alegria

de ver diversos projetos aprovados e, por outro, a tristeza de ver um projeto que

poderia sanar esse problema, depois de cumprir toda tramitação legal, ter parecer

favorável de três comissões desta Casa, por um pedido de uma Delegada do Detran,

ser retirado de pauta. Isso me deixa triste, e não posso deixar de cumprir o meu dever

cívico de fazer esse alerta. Muito obrigado.

Declarações de Voto

O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, gostaria apenas de declarar o nosso voto a

favor da aprovação do Plano Decenal. Todos os profissionais da educação

acompanharam o nosso trabalho. Em nosso mandato, tivemos a honra e o privilégio

de presidir a Comissão de Educação. Quero agradecer muito o trabalho da Deputada

Gláucia Brandão, dos Deputados Carlin Moura, Deiró Marra, Dalmo Ribeiro Silva e da

ex-Deputada Maria Lúcia Mendonça. Todos nós, em articulação com os movimentos

sociais e os sindicatos, fizemos grande esforço, realizamos audiências públicas em

todo o Estado e construímos um projeto verdadeiramente coletivo, aprovado com total

consensualidade, praticamente. Todos os professores deram o seu apoio. Fiquei

muito feliz. Este ano, fui candidato a Deputado Federal e atribuo o resultado da minha

não eleição ao trabalho que realizamos na educação. Fomos malcompreendidos. E

muitos parlamentares desta Casa aproveitaram o fato politicamente. O Governador
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Aécio Neves autorizou o aumento de 10%. Informamos a todos que 10%

correspondia apenas à correção normal para o funcionalismo público e que o

aumento não viria este ano por causa do Orçamento, do ano eleitoral. Negociamos o

que foi possível. Pedi que tivessem calma, pois o projeto de aumento salarial seria

encaminhado e nós o aprovaríamos. O movimento fez greve, tomou conta da Casa, e

nós, com muita calma, paciência e muito esforço, conseguimos aprovar o novo plano

de carreira dos professores mineiros. Agora é fato. Vocês verão que, daqui a 15 dias,

a partir de 1º de janeiro, o salário da nossa categoria de professores melhorará

substancialmente. No próximo ano, todos os professores terão melhora salarial. O

vencimento básico do professor em Minas Gerais era de R$550,00; em dezembro,

com o aumento, será de R$935,00. Meu amigo, no próximo ano você irá receber

R$1.320,00 pela jornada de 20 horas semanais e, se optar por 30 horas semanais,

isto é, mais 10 horas para se dedicar a estudo, receberá R$1.650,00, o menor salário

em Minas para o professor de 1ª a 4ª série e que possui curso superior. Os

professores de outros graus, de 5ª a 9ª série do ensino médio, terão aumento ainda

maior. Esse plano também contempla profissionais da educação como os Assistentes

Técnicos Educacionais, que recebem hoje R$762,00. Meu amigo, você que é Técnico

Educacional, ano que vem ganhará R$1.215,00, ou seja, o seu salário melhorará

substancialmente. O Assistente Educacional com jornada de 40 horas e que exerça

função de inspetor escolar receberá R$3.600,00, fantástico. Sr. Presidente, todos os

profissionais da educação serão contemplados. Alguns dizem que acabarão todas as

vantagens. É lógico que não. A gratificação natalina, ou seja, o 13º salário, está

mantido, bem como o adicional de férias. Todos os professores, nas férias, receberão

um terço a mais. Os que prestam serviço que envolva insalubridade receberão ainda

mais. O prêmio de produtividade implantado pelo Governador Aécio Neves será pago

pelo Governador Anastasia. Os que possuem apenas um cargo com jornada de 20

horas para dar aula e mais 4 para estudar poderão ampliar sua jornada para 10.

Então, meu amigo professor, você poderá fazer opção por uma jornada de 30 horas,

o que melhorará substancialmente a sua remuneração. Enfim, Sr. Presidente,

Deputado Hely Tarqüínio, todos os professores, a partir de 31/12/2010, terão, no

mínimo, 5% de melhora salarial sobre a sua remuneração. Se, por exemplo, ele não
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optar pelo novo plano de carreira, quando for posicionado dirá que não ganhou nada.

Quem tem muitos anos de Estado, 20 anos ou mais, terá no mínimo 5% de aumento

salarial. Meus amigos, fizemos a nossa parte, trabalhamos firmemente e não jogamos

para a plateia. Fizemos o correto, o possível, por isso defendemos as propostas do

governo Anastasia e do governo Aécio Neves e conseguimos aprová-las. Ano que

vem vocês estarão alegres, felizes, com esse plano. E vem coisa muito melhor,

porque o Plano Decenal estabelece avanços para a educação de Minas Gerais em

todos os níveis. Levaremos educação de qualidade para as comunidades indígenas,

quilombolas, e todo presídio terá uma escola estadual vinculada para dar

escolaridade aos presos. Vem muito apoio. A atividade física será obrigatória.

Estamos muito felizes por termos colaborado para a melhora da educação de Minas

Gerais neste mandato. Muito obrigado, Sr. Presidente, um grande abraço para todos

os Deputados. Feliz Natal e próspero Ano-Novo.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, Deputados Ruy

Muniz e Carlos Pimenta, gostaria de dar um abraço em nosso colega Deputado Ruy

Muniz, que representou muito bem Montes Claros e o Norte de Minas com o seu

trabalho e a sua luta. Não pude estar presente em sua despedida no Plenário ontem,

mas tenho certeza de que ele tem muito a contribuir com o nosso Estado,

principalmente com a nossa região. Já protocolizei três requerimentos, o primeiro

para a Presidente eleita Dilma Rousseff. Precisamos da intervenção dela e do

Fernando Damata Pimentel, futuro Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior. Solicito a elas o máximo empenho para assegurar a permanência da Fiat em

Minas Gerais, especialmente por meio de alteração - indico o caminho para que

façam isso - do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.440, de 14/3/97, estendendo os benefícios

previstos às empresas instaladas ou que venham a ser instaladas na abrangência da

Sudene e prorrogando até 29/12/2011 o prazo previsto no § 1º do art. 11-B, acrescido

do constante na lei mencionada na Medida Provisória nº 512/2010. Presidente

Deputado Hely Tarqüínio e Deputados Carlos Pimenta e Ruy Muniz, isso é muito

importante porque se estende à Área Mineira da Sudene. Estamos pedindo à

Presidente eleita e ao mineiro futuro Ministro do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, Fernando Pimentel, para prorrogar para 2011, pois o prazo é até
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29/12/2010, para que esses benefícios sejam estendidos à Área Mineira da Sudene.

Quem quiser instalar uma fábrica de carros terá os mesmos incentivos que

Pernambuco tem. Se a Fiat quiser instalar fábrica em Montes Claros, Pirapora,

Januária, Janaúba, Espinosa, Bocaiúva, qualquer cidade, teremos também o

benefício do PIS-Cofins, no caso da Fiat, que está levando R$4.500.000.000,00.

Estamos pedindo à mineira Presidente Dilma Rousseff interceder nisso, juntamente

com o novo Ministro Fernando Pimentel. Da mesma foram, estou fazendo um

requerimento para os novos Deputados Federais. Já enviei fax a todos eles,

independentemente da coloração partidária, para que intervenham junto ao

Presidente da República e alterem a Medida Provisória nº 512. Também já

encaminhei a Medida Provisória nº 512 aos três Senadores, já que hoje é o último dia

para eles apresentarem emenda no Senado, a fim de que ela vigore não apenas até

2010, mas também em 2011, aumentando a abrangência da Área Mineira da Sudene.

Sr. Presidente, o que foi feito com nosso Estado foi um crime de lesa-pátria, algo

muito ruim. Tenho certeza de que temos condições de revogar isso a fim de termos a

Fiat na Área Mineira da Sudene, com os mesmos incentivos. Se eles tivessem sido

dados à nossa área, essa empresa não iria para Pernambuco, ficaria aqui, pois

estamos a 400km da sua indústria. Com os R$4.500.000.000,00 dados à Fiat pelo

Presidente Lula, poderemos tê-la em nosso Estado gerando emprego e renda para os

mineiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, senhoras e

senhores, estamos no apagar das luzes desta legislatura, que certamente se

encerrará amanhã, com a votação da Lei Orçamentária de Minas Gerais, da LDO e

do Plano Plurianual. Com nosso esforço no decorrer desta semana, conseguimos

avançar e fazer a votação de projetos importantes, que contribuirão muito para que o

futuro Governador do Estado, Prof. Anastasia, em sua reeleição, que tomará posse

em 1º de janeiro, tenha toda a tranquilidade para fazer sua administração. Essa tão

falada lei delegada foi um gesto de confiança desta Casa. Certamente será votada

amanhã, em seu último turno, e será regulamentada o mais rápido possível, dando a

nosso Governador condições de agilizar mais sua administração, tornando-a menos

burocrática, o que trará benefícios enormes, principalmente quando escutamos dele
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que a meta principal de seu governo é a geração de emprego e renda para o povo.

Isso tem que acontecer, mas, para isso, é necessária a aprovação dessa lei

delegada. Como Líder do PDT, registro que tivemos a compreensão do alcance dela,

o que foi importante. O Governador terá em suas mãos um instrumento valiosíssimo

para tornar mais eficaz a máquina administrativa a partir do próximo ano. Assim,

poderemos gerar mais empregos. Lembro, porém, Presidente, que algo é importante:

a qualificação profissional. Não adianta criar milhares de empregos sem haver

qualificação profissional adequada. No Norte de Minas, entre os Municípios de Riacho

dos Machados, Rio Pardo de Minas e Grão-Mogol, há a mesma quantidade de

minério de ferro que no Quadrilátero Ferrífero. É uma jazida de valor incalculável,

com uma quantidade de ferro que projetará ainda mais nosso Estado no cenário

mundial. O governo federal já pensa até em fazer uma ferrovia ligando o Norte de

Minas ao novo porto que será construído no norte de Ilhéus. Foi feita uma grande

reportagem na Ponta da Tulha sobre a criação desse porto, que será abastecido pela

ferrovia Leste-Oeste e por onde também um ramal do Norte de Minas chegará à

região de Ilhéus para escoar o nosso minério de ferro. Dizendo isso, volto a insistir na

qualificação profissional. Não adianta termos uma perspectiva de criação de 20 mil

empregos se não tivermos pessoal preparado para isso. Temos que ter a visão de

que o trabalhador tem que se preparar e que esse preparo tem que ser facilitado pelo

governo do Estado e pelo governo federal, através de escolas técnicas de bons

níveis, de escolas preparadas para mineração. Em Riacho dos Machados, uma

grande mina de ouro está sendo explorada por um grupo do Canadá, a Carpathian

Gold, que vai precisar de mão de obra. A empresa está criando cursos na região para

qualificar os jovens para trabalhar na mina. Imaginem uma mina de ferro nas

proporções da que vai ser criada no Norte de Minas! Temos que preparar os nossos

jovens para que tenham qualificação profissional. Este é o pensamento do

Governador Anastasia: fazer de Minas um grande celeiro de empregos; fazer com

que os nossos jovens possam sair da escola e ter emprego, mas com diploma na

mão, com qualificação. Não queremos que mão de obra barata, sem especialização,

seja a grande oferta do Norte de Minas. Estamos muito preparados para isso, com

muita esperança neste governo. O Governador Anastasia vai dar continuidade ao
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trabalho do nosso Governador Aécio Neves, que está hoje em Brasília, um grande

homem público, pessoa que ocupou o cargo de Governador, ocupará o cargo de

Senador e será, sem dúvida, nosso Presidente da República. É só esperar para ver.

Aqui em Minas, o Governador Anastasia está certo. Será uma administração pé no

chão, voltada para bons resultados. Temos que nos preocupar com geração de

empregos e renda, e para isso é necessário que o Estado se prepare. Quero

terminar, Presidente, mencionando a Fiat. A Fiat foi para o Nordeste brasileiro,

certamente atraída por incentivos fiscais do Fundo Nacional de Desenvolvimento do

Nordeste - FNDN -, que oferece isenções, vantagens e outros atrativos para a

iniciativa privada. Porém, o que tem lá tem aqui em Minas também. O Norte de Minas,

o Jequitinhonha e o Mucuri são regiões que têm as mesmas características e o

mesmo tratamento do Nordeste. Não precisavam ter ido para o Nordeste brasileiro:

poderiam ter-se instalado em Montes Claros, em Várzea da Palma, Bocaiúva,

Januária, Janaúba, Coração de Jesus, Capelinha ou Teófilo Otôni. Em 2009 estavam

disponibilizando para o Norte de Minas, para a região mineira da Sudene

R$5.000.000.000,00 para empreendimentos, através de financiamentos a juros

subsidiados. E nenhum projeto foi apresentado em 2009. Os R$5.000.000.000,00 de

Minas foram diluídos pela Bahia, pelo Ceará e por Pernambuco. Este ano repetimos a

oferta de R$5.000.000.000,00, e não temos nem R$300.000.000,00 de projetos

apresentados. No final deste ano mais de R$4.500.000.000,00 vão novamente para o

Nordeste por incapacidade nossa, por falta de preparo do Estado, para ajudar nossos

investidores e a iniciativa privada. Isso é importante. É necessário que as nossas

vozes se somem à voz da imprensa, do povo, do empresariado, de associações

comerciais e industriais dos vários Municípios para mostrar que é necessário que

estejamos preparados. O ex-Presidente Collor disse uma frase que ficou na história:

“Quem não tem competência que não se estabeleça”. Devemos ter essa

competência. Os Estados nordestinos têm competência para tirar dinheiro do governo

federal. Minas também precisa ter. O nosso Governador deseja gerar emprego, gerar

renda; temos os recursos e precisamos nos preparar para isso. Caso contrário, todos

os anos, veremos os recursos de Minas escoarem para o Nordeste brasileiro, pois

estão preparados. O Nordeste não é mais aquela região carente, pobre e miserável.
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Eles se preparam. Quase 90% dos grandes empreendimentos da Sudene, do setor

de hotelaria, do setor de turismo vão para o Nordeste. Por quê? Porque eles

descobriram esse filão, descobriram essa facilidade e usam competentemente os

recursos que lhes chegam às mãos. Além de trazer meu abraço a cada um, aos

servidores da Casa, aos companheiros Deputados, ao povo de Minas Geras, quero

encerrar deixando a mensagem de que precisamos estar preparados para isso. Minas

é um Estado de vanguarda, está a frente e precisa ficar preparado. Deixo meus

agradecimentos e meus votos de um feliz Natal às famílias mineiras, aos funcionários

desta Casa, ao povo de Minas Gerais. Peço muito a Deus que abençoe cada um.

Vamos acreditar na força da família, na força do amor. Por meio de tudo isso,

conseguiremos construir a história de um povo, a história de um Estado. Presidente,

muito obrigado, um grande abraço. Se Deus quiser, estaremos preparados para

assumir um novo desafio a partir do dia 1º de fevereiro. Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - No final da legislatura, registro nosso voto

favorável a vários projetos de Deputados que buscam melhorar as relações sociais.

Destaco, sobretudo, o Plano Decenal, que foi construído por várias mãos. Ressalto a

importância da Comissão de Educação, dos Srs. Deputados, do movimento social e

do Sind-UTE. Esperamos que esse projeto, transformando-se em lei, seja

verdadeiramente executado no próximo ano. Não conseguimos o piso salarial, mas a

luta permanece. É preciso que essa discussão continue em Minas para que

possamos implantar o piso salarial já definido pelo governo federal. Para encerrar,

gostaria de lembrar que sou professora aposentada da rede estadual. Fui Secretária

Municipal de Educação há muitos anos, ainda em 1976, quando o Prefeito era o

Osvaldo Franco. O nosso Governador é professor, e, publicamente, deixo uma

mensagem para ele, para que realmente a Secretaria de Educação possa fazer uma

interlocução maior com esta Casa. Gostaria, por exemplo, de elogiar a Secretaria de

Defesa Social, que está presente na Comissão de Segurança e que participa sempre

que convidada, mantendo interlocução. É uma Secretaria que recebe os

parlamentares e Prefeitos para discutir os problemas. Lá, há vários Superintendentes

que realmente são pessoas empenhadas. Permitam-me citar o Dr. Ronaldo Pedron,

que, em relação à questão da criança e do adolescente, é incansável. Ele defende o
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governo, é funcionário de cargo comissionado. Deixo claro que não há nenhuma

ligação política; estou falando em termos profissionais. Fomos à Conferência

Nacional de Segurança, e lá ele estava permanentemente participando de

discussões. Ontem estivemos aqui com a Geórgia, assessora direta do Secretário.

Enfim, é uma Secretaria que faz interlocução com a sociedade e com esta Casa,

apesar de todas as dificuldades que vivemos na área de segurança pública, que tem

problemas muito sérios. Infelizmente, a Secretaria de que faço parte, já que sou

professora do Estado aposentada, não tem essa interlocução nem com esta Casa

nem com a sociedade. Isso não é possível. Não sou muito de explicitar publicamente

as questões, mas me sinto na obrigação de pedir ao nosso Governador - a quem

desejamos muito sucesso em seu governo, pois queremos o melhor para o povo de

Minas Gerais - que olhe com muito carinho a Secretaria de Educação. Ele foi

escolhido por este povo mineiro; como Governador e autoridade, nós o respeitamos,

apesar das nossas divergências partidárias. Outras secretarias, em reuniões,

conversam conosco. Precisamos de maior interlocução com a Secretaria de

Educação. E essa área é a que mais necessita disso. Apresentei emendas com o

valor de R$500.000,00 para escolas estaduais, pois sou professora e desejo

colaborar com uma rede que é do governo do Estado. Esses recursos deveriam ser

mais facilmente liberados, pois não necessitam de convênio e deveriam ir diretamente

do Estado para as escolas, mas nenhum centavo foi disponibilizado ainda. Porém há

esse compromisso de liberação. Onde está essa Secretaria? Esses recursos não são

necessários? O nosso companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão me disse que,

em um relatório do Tribunal de Contas, depois que tudo foi analisado, constatou-se

que a Secretaria de Educação ficou devendo os 25%. Certamente, depois, os

técnicos do próprio Tribunal, em uma situação de discussão, apontaram isso, e foi

encontrada uma saída. Não questiono o mérito para saber se isso foi ou não

aprovado; não tenho os dados mais complexos - estou apenas querendo saber onde

está a nossa Secretaria, que também é minha. Perdoem-me, mas, se não fizesse isso

publicamente, estaria sendo omissa. Peço ao nosso nobre Governador que olhe com

muito carinho para essa Secretaria, que é uma das mais importantes. E ele e eu

somos professores. Muito obrigada, Srs. Deputados e Sr. Presidente.
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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 de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/5/2007

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Vanderlei Miranda,

membro da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo; o Deputado

Wander Borges, membro da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.

Está presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e comunica que

não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião destas Comissões. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater a comercialização de placas

de táxis, na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Leonardo Barbabela e João

Medeiros, Promotores de Justiça e da Defesa do Patrimônio Público da Capital,

representando o Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador - Geral do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais; José de Fátima Furbino, Assessor da Presidência,

representando o Sr. José Ricardo Mendanha Ladeira, Presidente Empresa de

Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S.A. - BHTRANS; Sérgio Antônio da Cunha,

Presidente Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros; Jerson Josi Brito

Lemos, Diretor Comercial, representando o Sr. Giovanni Vaz Rodrigues, Presidente

Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte; Antônio Francisco da Silva,

Presidente Coomotáxi; Dirceu Efigênio Reis, Diretor Presidente do Sindicato

Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, Taxistas e

Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Minas Gerais - Sincavir; Edgar
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Ferreira de Sousa, Presidente da Federação Nacional dos Taxistas e

Transportadores Autônomos de Passageiros - Fencavir; e Tânia Maria dos Santos

Alvarenga, Diretora-Presidente da Cooperativa Mista de Consumo e Trabalho dos

Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários do Estado de Mina Gerais -

Cooavemig, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado

Vanderlei Miranda 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 das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público

presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Duarte

Bechir - Wander Borges.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/5/2007

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária; os Deputados Weliton Prado, Ronaldo

Magalhães, Neider Moreira e Wander Borges, membros da Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização; e o Deputado Juninho Araújo, membro da Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Estão presentes, também, os Deputados

Braulio Braz e Carlin Moura. 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 conjunta das referidas Comissões. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater a isenção do ICMS para empresas operadoras de

transporte intermunicipal em pequenas distâncias e a discutir e votar proposições. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Maria Luíza Machado

Monteiro, Superintendente de Transporte Intermunicipal da Secretaria de Estado de
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Transportes e Obras Públicas, e os Srs. Jefferson Nery Chaves, Assessor do

Gabinete do Subsecretário de Estado de Fazenda; Paulo Mendes Soares, Prefeito

Municipal de Ewbank da Câmara; Labenert Mendes da Silva, Vereador da Câmara

Municipal de Santos Dumont; João César da Silva, Vice-Presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos de Juiz de Fora; José de Bessa Mansur, Diretor da Empresa Transur

Ltda., de Juiz de Fora; e Jair da Fonseca Pinto, Diretor-Presidente da Empresa

Barraca Turismo Ltda., de Barbacena, que são convidados a tomar assento à mesa.

Registra-se a presença dos Srs. Hitler Wagner Cândido de Oliveira e Evandro Nery,

Prefeitos Municipais de Chácara e Santos Dumont, respectivamente; José Higino,

Rinaldo Ferreira do Carmo e Custódio Ferreira Martins, Presidentes das Câmaras

Municipais de Barbacena, Santos Dumont e Ewbank da Câmara, respectivamente;

João Neves da Rocha, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Chácara; Pedro do

Vale e Cláudio Mendes, Vereadores das Câmaras Municipais de Barbacena e Santos

Dumont, respectivamente; das Sras. Engrácia Aparecida Gonçalves dos Santos e

Rita Edite Fernandes, Vereadoras da Câmara Municipal de Matias Barbosa; e do Sr.

D’jair Braga Teixeira, Secretário Executivo da Associação dos Pequenos Municípios

de Minas Gerais. A Presidência concede a palavra aos Deputados Lafayette de

Andrada, Sebastião Helvécio e Weliton Prado, autores do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CULTURA E DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/5/2007

Às 15h26min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão,

Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis, membros da Comissão de Cultura; as
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Deputadas Rosângela Reis, Elisa Costa e Gláucia Brandão (substituindo o Deputado

Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Havendo número regimental, a

Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e informa que não

há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião das Comissões. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater as ações realizadas, em Municípios

mineiros, por entidades de trabalho associativo, promovedoras de emprego e renda,

que explorem potencialidades regionais ligadas às iniciativas culturais em suas

diversas vertentes. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

Juarez Guimarães de Abreu, Diretor de Qualificação Profissional da Sedese; as Sras.

Liliane de Paula Mendonça, Gestora de Projetos do Instituto Francisca de Souza

Peixoto; e Eliana Simplício Freire, artesã e colaboradora do Instituto; o Sr. José

Theobaldo Júnior, Diretor-Executivo do Instituto Yaratupynambá; e a Sra. Maria

Tereza Penna, Presidente Mineiridade em Pencas e coordenadora de Projetos da

Apranur, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, como autora do

requerimento que deu origem ao debate, faz uso da palavra, 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, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Ruy Muniz.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E

OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 14/8/2007

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Miranda, Braulio Braz e Eros Biondini, membros da Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo; e o Deputado Gustavo Valadares, membro da Comissão

de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Estão presentes, também, os

Deputados Fábio Avelar e Agostinho Patrus Filho. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e informa que não

há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas Comissões. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater a transferência de parte do

tráfego aéreo do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, em Minas Gerais. A Presidência interrompe a 1ª Parte

da reunião para ouvir as Sras. Érica Campos Drumond, Secretária de Estado

Turismo; Maria Teresa Monteiro de Castro Lisboa, Diretora de Planos e Programas,

representando Fuad Jorge Norman Filho, Secretário de Estado de Transportes e

Obras Públicas; e Paola de Almeida Ferreira, Assessora Jurídica, representando

Robson Braga de Andrade, Presidente da Fiemg; e os Srs. Miguel Martini, Deputado

Federal e membro da Comissão Parlamentar de Inquérito da Crise Aérea; José

Wilson Bastos de Souza Massa, Superintendente do Aeroporto Internacional

Tancredo Neves; Luiz Antônio Athayde de Vasconcelos, Subsecretário de Estado de

Assuntos Internacionais; Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da Associação

Comercial de Minas; e John Roth, Gerente de Vendas de Cargas da Varig Logística

S.A., que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra

ao Deputado Eros Biondini, 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, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Antônio Júlio - Antônio Carlos Arantes - Almir

Paraca - Duarte Bechir - Ana Maria Resende - Gustavo Valadares - Wander Borges.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO

CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 25/10/2007

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei Miranda

e Braulio Braz e a Deputada Elisa Costa (substituindo a Deputada Cecília
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Ferramenta, por indicação da liderança do PT), membros da Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e Cooperativismo; os Deputados Délio Malheiros, Carlos

Pimenta, Antônio Júlio e Célio Moreira, membros da Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo

Ribeiro Silva, Luiz Tadeu Leite, Adalclever Lopes, Domingos Sávio, Gustavo

Valadares, Weliton Prado e Inácio Franco. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser

lida por se tratar da primeira reunião conjunta das Comissões. A Presidência informa

que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº 1.585/2007, do Governador do

Estado, e a discutir e votar proposições das Comissões. A Presidência interrompe a

1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ricardo Oliveira, Coordenador da Secretaria de

Fazenda, representando o Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda;

Pedro Parizzi, Assessor Parlamentar, representando o Sr. Robson Braga de Andrade,

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; Eustáquio

Noberto, Consultor Jurídico, representando o Sr. Renato Rossi, Presidente da

Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais; Maurício Ludgero Siqueira,

Presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de

Minas Gerais; Nivaldo José Soares, Presidente do Sindicato das Empresas de

Transporte Turístico e Fretamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

Renato Soares, Presidente do Sindicato dos Transportadores de Escolares da Região

Metropolitana de Belo Horizonte; e Ciro Machado, Assessor Jurídico do Sindicato das

Indústrias de Fiação e Tecelagem no Estado de Minas Gerais, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de coautor do requerimento que

deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais e, a seguir, passa a palavra

ao Deputado Délio Malheiros. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da

reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e votação de proposições das Comissões. Submetido a votação, é

aprovado requerimento dos Deputados Paulo Cesar, Vanderlei Miranda, Antônio

Júlio, Gustavo Valadares, Dalmo Ribeiro Silva, Célio Moreira, Domingos Sávio, Inácio
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Franco e da Deputada Elisa Costa em que solicitam seja encaminhado apelo ao

Governador do Estado para retirar o pedido de regime de urgência ao Projeto de Lei

nº 1.585/2007, com vistas a assegurar ampla discussão da matéria. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Ana Maria Resende - Wander Borges - Duarte Bechir.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/3/2008

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da Comissão de Saúde; e

os Deputados Gustavo Valadares, Carlos Mosconi (substituindo o Deputado Juninho

Araújo, por indicação da Liderança do BSD) e Hely Tarqüínio (substituindo o

Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS), membros da Comissão

de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Está presente, também, o Deputado

Paulo Cesar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi,

declara aberta a reunião e informa não haver ata a ser lida por se tratar da primeira

reunião conjunta das Comissões. A Presidência informa que a reunião tem por

finalidade debater os acidentes nas rodovias do Estado e suas consequências do

ponto de vista dos transportes e da saúde pública. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir os Srs. Edson Aires dos Anjos, Chefe do Serviço de

Emergência do DNIT; Ivan Godoy, Gerente de Operações no Trânsito, e Rosely

Fantoni Silva, Chefe do Núcleo de Educação para o Trânsito, ambos do DER-MG; e

Welfane Cordeiro Júnior, Coordenador Estadual de Urgência, Emergência e UTI, que

são convidados a tomar assento à mesa. Os Deputados Carlos Mosconi e Gustavo

Valadares, autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas

considerações iniciais; logo após, o Presidente passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
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ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Gustavo Valadares e

Carlos Mosconi em que solicitam seja enviado ofício ao Ministério da Educação e à

Secretaria de Estado de Educação com vistas a inserir a educação para o trânsito no

ensino público, em cumprimento ao art. 76, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei

Federal nº 9.503, de 24/9/97); e Doutor Rinaldo em que solicita seja enviado ofício ao

Congresso Nacional sugerindo a elaboração de uma lei que obrigue as montadoras

de veículos automotores a veicular em seus anúncios publicitários mensagens

educativas relativas ao trânsito; e ainda que a referida lei proíba a veiculação de

propagandas que estimulem a condução de veículos em alta velocidade e outras

práticas que ofereçam perigo no trânsito. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo Valério - Carlos Pimenta.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE, DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL E DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO

CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 9/7/2008

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da Comissão de Saúde;

os Deputados Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Getúlio Neiva, membros

da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial; os Deputados Délio

Malheiros, Carlos Pimenta e Carlos Mosconi ( substitutindo o Deputado Célio Moreira,

por indicação da Liderança do BSD) membros da Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se

tratar da primeira reunião das Comissões. A Presidência informa que a reunião se

destina a discutir o uso indiscriminado de agrotóxicos nas plantações, especialmente

as de alface, tomate e morango. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
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ouvir os Srs. Letícia Rodrigues da Silva, Gerente de Normatização e Avaliação,

representando o Sr. Luiz Cláudio Meirelles, Gerente-Geral de Toxicologia da Anvisa;

Nataniel Diniz Nogueira, Gerente da Defesa Sanitária Vegetal do Instituto Mineiro de

Agropecuária - IMA; Eliane Hooper Amaral, Farmacêutica-Bioquímica do Instituto

Mineiro de Agropecuária- IMA; Cláudia Parma Machado, Gerente de Vigilância

Sanitária de Alimentos da Secretaria de Estado de Saúde - SES -; Antônio Lopes

Rodrigues, Presidente da Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros das

Ceasas do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência passa a fazer as suas considerações inicais e a seguir concede a palavra

aos Deputados Délio Malheiros e Vanderlei Jangrossi, também, autores do

requerimento que deu origem ao debate. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. O Presidente apresenta requerimento de

sua autoria a ser apreciado posteriormente, em que pleiteia seja enviado ofício à

Gerência de Vigilância Sanitária de Alimentos da SES em que solicita que a análise

do nível de contaminação por agrotóxicos seja feita também com amostras de

alimentos oriundos de Municípios do interior do Estado, e não apenas da Capital.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Délio Malheiros.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS

NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

9/9/2008

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Vanderlei Miranda,

membro da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo; os

Deputados Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar e Inácio Franco, membros da Comissão

de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
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a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros das Comissões presentes.

A Presidência informa que a reunião se destina a obter informações sobre os critérios

a serem adotados, este ano, para a pesca no período da piracema e sobre as

operações realizadas nos dois anos anteriores, na mesma ocasião, e discutir e votar

proposições das Comissões. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir os Srs. Leandro Gervásio de Oliveira, Gerente Regional de Pesca do IEF,

representando os Srs. José Carlos de Carvalho, Secretário de Estado do Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-

Geral do IEF: Maj. PM. José Antônio Pimenta de Faria, Assistente Técnico de Meio

Ambiente da Diretoria de Meio Ambiente da PMMG, representando o Cel. Hélio dos

Santos Júnior, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Vanderlei Miranda, Presidente - Sávio Souza Cruz - Fábio Avelar.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/12/2008

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio e Doutor Rinaldo, membros da Comissão de Saúde; os Deputados

André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da Comissão de Participação

Popular. Estão presentes, também, a Deputada Ana Maria Resende e o Deputado

Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi,

declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da

primeira reunião dessas Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina

a discutir o reaparecimento e a disseminação da doença de chagas, da malária e da

esquistossomose, no Norte de Minas e nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. A
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Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Francisco Leopoldo

Lemos, Gerente de Vigilância Ambiental da SES, representando o Sr. Marcus

Pestana, Secretário de Estado de Saúde; Marta de Lana, professora de Parasitologia

da Ufop e Coordenadora do projeto Doença de Chagas no Vale do Jequitinhonha;

Girley Francisco Machado de Assis, mestre em Ciências Biológicas na área de

Concentração e Nanobiologia de Protozoários; Stela Brener, Analista de Hematologia

e Hemoterapia do Hemominas e mestre em Saúde Pública, representando Anna

Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidenta da Fundação Hemominas; João

Carlos Pinto Dias, doutor em Medicina Tropical e pesquisador da Fundação Oswaldo

Cruz - Fiocruz -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede

a palavra à Deputada Ana Maria Resende e ao Deputado André Quintão, autores do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

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, 17 de dezembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo Valério - Carlin Moura.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO

PARLAMENTAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 1º/4/2009

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião

Helvécio, Gilberto Abramo, Sebastião Costa e Elmiro Nascimento, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado

Sebastião Helvécio, 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. O Presidente informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente da Comissão, determina a distribuição das cédulas de votação,

devidamente rubricadas, e convida o Deputado Gilberto Abramo para atuar como
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escrutinador. Procedida a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o

Deputado Sebastião Costa e para Vice-Presidente o Deputado Sebastião Helvécio,

ambos por unanimidade. O Deputado Sebastião Helvécio empossa o Presidente

eleito, Deputado Sebastião Costa, e passa-lhe a direção da reunião. O Presidente

agradece aos colegas a confiança nele depositada e declara empossado como Vice-

Presidente o Deputado Sebastião Helvécio. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a reunião extraordinária, a ser convocada através de edital, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João - Gil Pereira - Gustavo Correa.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL E DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO

CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 23/4/2009

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Domingos Sávio, membros da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial; os Deputados Délio Malheiros,

Dalmo Ribeiro Silva e Vanderlei Jangrossi, membros da Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte. 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 debater e apurar denúncias de

adulteração do café nas torrefadoras do Estado. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte correspondência: Ofício nº 456/2009, do Secretário de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr. Gilman Viana Rodrigues, que indica o Sr.

Evandro Oliveira Neiva, Chefe de Gabinete dessa Secretaria, para representá-lo na

reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Evandro

Oliveira Neiva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento de Minas Gerais, representante do Secretário; Cláudia Parma
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Machado, Gerente de Vigilância Sanitária de Alimentos da Secretaria de Estado de

Saúde de Minas Gerais; Marcelo Henrique Sampaio de Souza, Analista do Ministério

Público, representando o Sr. José Antônio Baêta de Melo Cançado, Promotor de

Justiça e Coordenador Substituto da Área de Alimentos, do Ministério Público de

Minas Gerais; Almir José da Silva Filho, Presidente da Associação Brasileira da

Indústria de Café - Abic - e do Sindicato da Indústria de Café do Estado de Minas

Gerais - Sindicafé-MG -, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,

Deputado Vanderlei Jangrossi, e os Deputados Délio Malheiros e Antônio Carlos

Arantes, autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas

considerações iniciais; logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Domingos Sávio - Dalmo

Ribeiro Silva.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2009

Às 9h57min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Antônio Carlos Arantes, Duarte Bechir (substituindo o Deputado

Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD) e Sebastião Costa

(substituindo o Deputado Juarez Távora, por indicação da Liderança do BPS),

membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; e os Deputados

André Quintão, Carlin Moura, Duarte Bechir e João Leite, membros da Comissão de

Participação Popular. Está presente, também, o Deputado Domingos Sávio. 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 conjunta das

Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o Relatório do

Monitoramento do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 e a
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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. É

apreciado o Relatório do Monitoramento do PPAG 2008-2011. A seguir, submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Zé Maia

e André Quintão (2) em que solicitam seja encaminhado ofício ao Governador, aos

Secretários de Estado e às demais autoridades responsáveis pela gestão dos

projetos estruturadores, associados e especiais dando-lhes ciência, nas áreas que lhe

são afetas, do resultado das audiências públicas de monitoramento do PPAG 2008-

2011, realizadas nesta Casa nos dias 24 e 25/6/2010, bem como seja-lhes enviada a

relação de ações, por programa, que foram objeto de emenda no processo de revisão

do PPAG ocorrido em 2008, recomendando-lhes uma gestão mais intensiva na

execução orçamentária dessas ações, com o propósito de valorizar e aperfeiçoar a

participação popular no processo legislativo; e em que solicitam seja dada ciência das

mesmas questões às comissões permanentes desta Casa, recomendando-lhes um

monitoramento intensivo dos projetos com o propósito de contribuir, junto ao Poder

Executivo, para o aperfeiçoamento de sua gestão; e André Quintão em que solicita

seja encaminhado ofício a todos os participantes das audiências públicas de

monitoramento do PPAG realizadas nos dias 24 e 25/6/2010, nesta Casa, dando-lhes

ciência da apreciação do relatório e da disponibilização de seu acesso por meio do

“site” da Assembleia Legislativa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

E REGIONALIZAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2009

Às 15h16min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Doutor Ronaldo, Wander Borges e Carlin Moura (substituindo o

Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB),

membros da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; a Deputada Cecília
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Ferramenta (substituindo o Deputado André Quintão, por indicação da Liderança do

Bloco PMDB-PT-PCdoB) e os Deputados Carlin Moura e Duarte Bechir, membros da

Comissão de Participação Popular. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e informa que não há ata a

ser lida, por ser tratar da primeira reunião das Comissões. A seguir, informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, a regularização fundiária do

Bairro Liberdade II, no Município de Contagem e comunica o recebimento de

correspondência do Sr. Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho, Promotor de Justiça da

Comarca de Contagem, agradecendo o convite e justificando sua ausência na

audiência pública. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. Sidney Martins, Assessor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Urbanos de Contagem, representando o Secretário, Rômulo Thomás Perilli; José

William Campomizzi, Gerente de Gestão da Expansão de Redes de Distribuição da

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -; Clébio Antônio Batista,

Superintendente Operacional da Copasa-MG para a Região Metropolitana de Belo

Horizonte, representando o Gerente de Contagem, Marcelo Godinho Fernandes;

Paulino de Souza e Luiz Antônio dos Reis, respectivamente Presidente e Secretário

da Associação do Bairro Liberdade II de Contagem, 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 da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos da Deputada Cecília Ferrramenta e dos Deputados Carlin Moura,

Duarte Bechir e Doutor Ronaldo (4) em que solicitam sejam encaminhados ofícios,

bem como as notas taquigráficas da reunião, ao Presidente da Câmara Municipal de

Contagem, solicitando seja verificada a possibilidade de incluir o Bairro Liberdade II

(setores I, II e III) no Plano Diretor desse Município como área de interesse público

social; à Promotoria de Justiça de Contagem, à Curadoria de Defesa do Meio
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Ambiente, do Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo e à Promotoria

de Justiça de Tutela das Fundações, solicitando a reabertura do Inquérito Civil nº

0079.08.000.372-0, que trata do fornecimento dos serviços de água, esgoto e energia

elétrica, e da Ação Civil Pública nº 0079.03.083292-1, que versa sobre a

responsabilidade civil do empreendedor; e ao Prefeito Municipal de Ribeirão das

Neves, solicitando seja autorizado o atendimento da população do Bairro Liberdade II

pelo posto de saúde do Bairro Liberdade; e seja marcada visita das Comissões ao

Procurador-Geral de Justiça do Estado, com o objetivo de discutir a viabilidade de se

revogar o termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público

estadual e a Copasa-MG, bem como sejam encaminhadas as notas taquigráficas da

reunião ao referido Procurador-Geral. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais

participantes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Carlin Moura - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Wander Borges.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MINAS E ENERGIA E DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão (substituindo o Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da Liderança do

Bloco PMDB-PT-PCdoB), Braulio Braz (substituindo o Deputado Célio Moreira, por

indicação da Liderança do BSD), Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado

Rêmolo Aloise, por indicação da Liderança do BSD) e Neider Moreira (substituindo o

Deputado Tiago Ulisses, por indicação da Liderança do BPS), membros da Comissão

de Minas e Energia; os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Braulio Braz

(substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD),

Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do

BSD) e Neider Moreira (substituindo o Deputado Inácio Franco, por indicação da

Liderança do BPS), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro
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Leão, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da 1ª

reunião conjunta destas Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater, em audiência pública, a tributação incidente na produção de água mineral no

Estado. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Newton Reis de Oliveira Luz, Diretor de Mineração da Subsecretaria de

Desenvolvimento Minerometalúrgico e Política Energética, representando o Sr. Sérgio

Alair Barroso, Secretário de Desenvolvimento Econômico; Ricardo Luiz Oliveira de

Souza, assessor da Superintendência de Tributação, representando o Sr. Simão

Cirineu Dias, Secretário de Fazenda; Robison Fortes de Araújo, Delegado Regional

da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais - Abinam - e Diretor da

Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda.; Carlos Alberto Lancia, Presidente da

Abinam e do Sindicato Nacional da Indústria de Águas Minerais; Jamil Saraiva Fraiha,

Vice-Presidente da Associação Mineira da Indústria de Águas Minerais - Aminam -,

representando o Sr. Fabrício Araújo Nogueira, Presidente da Aminam; Canavarro

Gontijo Neto, Conselheiro da Aminam; e Charles Alex Silveira, Gerente Comercial da

Minalba, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Braulio Braz, 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. Não havendo matéria a ser tratada e cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Júlio - Braulio Braz - Dalmo Ribeiro

Silva - Neider Moreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS

PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

25/11/2009

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia e
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Antônio Júlio, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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 conjunta

das Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

implantação de terminal rodoviário no Município de Nova Lima. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cátia Romilde

Gusso, Secretária Municipal de Meio Ambiente de Nova Lima e representante do

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - Codema -, e Haydée Magda

Vidal Silva Salvador, Presidente do Condomínio Veredas das Gerais, de Nova Lima; e

os Srs. José Adilson de Oliveira, Assessor da Subsecretaria de Transportes e Obras

Públicas, e Fábio Botelho, Técnico de Transportes da Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas, representando Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de

Estado de Transportes e Obras Públicas; Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito

Municipal, Celso Batista Ferreira, Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e

Transportes, Antônio Erdes Bortoletti, Secretário Municipal de Obras e Ronaldes

Marques, Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. Registra-se a presença dos Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco e Lafayette de Andrada. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MINAS E ENERGIA E DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2009

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Ronaldo Magalhães e Délio Malheiros (substituindo o Deputado Tiago Ulisses,

por indicação da Liderança do BPS), membros da Comissão de Minas e Energia; e os
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Deputados Adalclever Lopes, Délio Malheiros e Ronaldo Magalhães (substituindo o

Deputado Walter Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da Comissão

de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Estão presentes, também, os Deputados

Carlin Moura, Vanderlei Miranda e Vanderlei Jangrossi. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e esclarece que

não há ata a ser lida por ser a primeira reunião conjunta dessas Comissões. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a

situação do fornecimento de energia elétrica feito pela Cemig à Ceasa-MG. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Danilo

Gusmão Araújo, Gerente do Centro Integrado da Operação; e William Santos

Fagundes, Gerente de Relacionamento Comercial, representando o Sr. Djalma

Bastos de Morais, Presidente da Cemig; Wander José Francisco e Ronam Siuves,

respectivamente, Chefe de Engenharia e Chefe da Seção de Manutenção,

representando o Sr. João Alberto Paixão Lages, Presidente da Ceasa-MG; Caio Dias

Gomide, Presidente da Associação Comercial da Ceasa-MG - ACCeasa -; e Antônio

Lopes Rodrigues, Presidente da Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros

das Ceasas do Estado de Minas Gerais - Aphcemg -, 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 das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem

do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Gilberto Abramo em

que solicita seja encaminhado ao Ministério Público Federal pedido de providências

para que instaure processo investigatório sobre o suposto abuso cometido pela

direção da Ceasa-MG nas contratações de funcionários com o objetivo de cooptar

delegados do PMDB às convenções do partido em Belo Horizonte e no Estado e para

que sejam cotejadas as contratações realizadas com os delegados do PMDB

escolhidos nas últimas convenções. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Délio Malheiros - Adalclever Lopes - Gil Pereira.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/6/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Rinaldo

Valério, João Leite (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da

Liderança do BSD) e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Carlos Mosconi,

por indicação da Liderança do BSD), membros da Comissão de Saúde; a Deputada

Maria Tereza Lara e os Deputados João Leite e Lafayette de Andrada (substituindo o

Deputado Pinduca Ferreira, por indicação da Liderança do BSD), membros da

Comissão de Segurança Pública. O Presidente, Deputado João Leite, no exercício da

Presidência e nos termos do art. 120, inciso III, combinado com o art. 125 do

Regimento Interno, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por

se tratar da 1ª reunião conjunta das Comissões. A Presidência informa que a reunião

se destina a debater o sistema de internações e tratamentos psiquiátricos,

terapêuticos e reeducativos de indivíduos em cumprimento de medida de segurança

no Estado. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Marco Antônio Bragança de Matos, Superintendente de Atenção à Saúde da

Secretaria de Estado de Saúde - SES -, representando o Sr. Antônio Jorge de Souza

Marques, Secretário dessa Pasta; Guilherme Augusto Faria Soares, Superintendente

de Atendimento ao Preso da Secretaria de Estado de Defesa Social, representando o

Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário dessa Pasta; Joaquim José Miranda

Júnior, Coordenador do CAO-Crim; a Sra. Marina Lage Pessoa da Costa, Defensora

Pública, representando o Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado

de Minas Gerais; o Sr. Paulo Roberto de Souza, Delegado-Geral de Polícia e

Conselheiro de Criminologia e Política Criminal do Estado; as Sras. Sílvia Maria

Soares Ferreira, representando a Sra. Aparecida Celina Alves de Oliveira, ambas

Coordenadoras do Fórum Mineiro de Saúde Mental; Naíla Anacleto, Coordenadora

Estadual da Pessoa Privada de Liberdade da SES; Marta Elizabeth de Souza,
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Coordenadora Estadual de Saúde Mental da SES; Ursulla Almeida Rey Costa,

Assistente Social Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Sr. Paulo Repsold,

Psiquiatra Forense e Diretor da Associação Mineira de Psiquiatria; as Sras. Naray

Paulino, Psiquiatra Forense da UFMG; Luciana Ferreira Torquato, Psicóloga Forense

do Instituto Médico Legal- IML -; os Srs. Aloísio Andrade, Conselheiro Titular do

Conselho de Criminologia e Presidente do Conselho Antidrogas; Celso de Magalhães

Pinto, Diretor e Conselheiro do Conselho de Criminologia; a Sra. Alessandra Rates,

paciente do Instituto Raul Soares; e o Sr. Benedito Antônio Dutra, pai de preso

dependente químico com problemas psiquiátricos, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao

debate, dá início as 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. O Presidente retoma os

trabalhos ordinários da Comissão. A Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados

João Leite, Lafayette de Andrada e Doutor Rinaldo Valério apresentam requerimentos

(3) em que solicitam sejam encaminhadas cópias das notas taquigráficas da reunião

conjunta das Comissões de Saúde e de Segurança Pública, realizada no dia

17/6/2010, à Secretaria de Estado de Saúde, à Secretaria de Estado de Defesa

Social, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução, do

Tribunal do Júri e da Auditoria Militar - CAO-Crim -, ao Programa de Atenção Integral

ao Paciente Judicial do Tribunal de Justiça - PAI-PJ -, à Defensoria Pública, ao

Conselho Estadual de Criminologia e ao Fórum Mineiro de Saúde Mental; seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de informações sobre o

cronograma de implantação do "Plano de Ação para Assistência às Pessoas

Portadoras de Transtorno Mental com Determinação de Medida de Segurança em

Processos Transitados e Julgados"; seja encaminhado aos Secretários de Estado de

Saúde e de Defesa Social pedido de providências para que os mais de duzentos

pacientes portadores de transtorno mental que tiveram a medida de segurança

decretada pelo Poder Judiciário, mas que estão irregularmente internados no sistema

prisional, conforme denúncia apresentada na reunião conjunta das Comissões de

Saúde e Segurança Pública do dia 17/6/2010, sejam alocados nas instituições
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apropriadas para o cumprimento de medida; João Leite, Lafayette de Andrada e

Doutor Rinaldo Valério em que solicitam seja encaminhado aos Secretários de Estado

de Defesa Social e de Saúde pedido de providências para o aumento do número de

leitos no Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz, localizado no Município de

Barbacena, para acolher os condenados que sofrem de transtornos mentais e que

estão em cumprimento de medida de segurança. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de  2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo Valério - João Leite.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 10h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

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 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, realizar debate sobre a realização de concurso público

pela Secretaria de Educação para preenchimento de vagas nas áreas de Filosofia,

Sociologia e Ensino Religioso e deliberar sobre 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 6.803/2010, 6.839/2010 com a

Emenda nº 1 e 7.030/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. É aprovado o

relatório da audiência pública realizada na 7ª Reunião Extraordinária, em 13/12/2010,

e destinada à exposição e ao debate do Plano de Desenvolvimento Institucional do

Consórcio - PDIC - 2010, que institui no Estado o Consórcio das Universidades
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Federais do Sul/Sudeste, o qual é publicado após as assinaturas. A Presidência

transfere para amanhã, dia 16/12/2010, às 14h30min, a audiência pública prevista

para a presente reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião

extraordinária a realizar-se amanhã, dia 16/12/2010, às 14h30min, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

Data: 13/12/2010RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA

PÚBLICA Início: 14h30min Término: 17h30min

Comissão: Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Local: Plenarinho I

Tema: Ensino superior

Finalidade: Debater o Plano de Desenvolvimento Institucional do Consórcio, que

institui o Consórcio das Universidades Federais do Sul/Sudeste de Minas Gerais.

Origem: Requerimento do Deputado Carlin Moura

Participantes Órgão ou entidade

Antônio Nazareno Guimarães

Mendes
Reitor da Universidade Federal de Lavras – Ufla

Henrique Duque de Miranda

Chaves Filho

Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora –

UFJF

Luiz Cláudio Costa Reitor da Universidade Federal de Viçosa – UFV

Paulo Márcio de Faria e Silva Reitor da Universidade Federal de Alfenas – Unifal

Paulo Shigueme Ide
Vice-Reitor da Universidade Federal de Itajubá –

Unifei

Sinopse: A reunião teve por finalidade apresentar aos membros da Comissão e

demais parlamentares presentes o inédito consórcio que está sendo efetivado no

Brasil entre universidades federais situadas em Minas Gerais e que tem sido

chamado pela imprensa especializada de “Superuniversidade”.

O consórcio que está sendo estruturado será composto pelas Universidades
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Federais de Alfenas, Itajubá, Juiz de Fora, Lavras, São João del-Rei, Ouro Preto e

Viçosa e oferecerá, a partir de 2011, 260 opções de cursos, sendo 99 distintos entre

si. Essa parceria colocará todos os câmpus e cursos à disposição dos alunos e

pesquisadores, tornando possível aos estudantes de graduação e pós-graduação

realizar disciplinas optativas em instituições diferentes. O consórcio também traz

vantagens administrativas e orçamentárias, já que permitirá que as instituições

associadas adquiram bens em comum e invistam de forma unitária em laboratórios,

atividades culturais e de pesquisa. A autonomia das Universidades será preservada,

e um conselho de reitores será formado para administrar o consórcio. No conjunto,

essas Universidades têm câmpus em 17 cidades do Sul e do Sudeste de Minas

Gerais e polos de educação a distância em 55 Municípios. O consórcio terá 3.500

professores, 4 mil técnicos administrativos e 46 mil alunos de graduação e pós-

graduação. As diretrizes do protocolo assinado pelos Reitores são: promover a

integração acadêmica nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, gestão universitária

e inovação; implementar políticas visando a integração e complementaridade de

ações das Universidades Federais consorciadas; buscar práticas inovadoras e

sinérgicas visando à otimização de recursos para o desenvolvimento e troca de

tecnologias e conhecimento; atuar em áreas estratégicas; promover técnicas

inovadoras de ensino, pesquisa e extensão visando à formação e aperfeiçoamento de

profissionais na busca de políticas de inclusão e de impacto para o desenvolvimento;

desenvolver pesquisas científicas de impacto social; promover extensão de qualidade

e inclusiva; e participar do processo de desenvolvimento social, econômico e

territorial em sua região de atuação. Do ponto de vista legal, a iniciativa ainda terá

que contornar alguns entraves legais como, por exemplo, a Lei de Consórcios, que

somente permite consórcio entre pessoas jurídicas. As universidades federais não

possuem personalidade jurídica, e, sim, a União, à qual estão vinculadas. De

qualquer forma, o MEC já está efetuando estudos para viabilizar esse consórcio.

Encaminhamento: Aprovado requerimento dos Deputados Ruy Muniz, Carlin Moura,

Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro Leão e Carlos Gomes em que solicitam seja

encaminhada ao Ministro da Educação manifestação de apoio integral da Comissão

ao Consórcio das Universidades Federais do Sul/Sudeste de Minas Gerais.
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Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 13h14min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Alencar da Silveira

Jr., membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Jussara Rocha, Superintendente de

Políticas do Turismo da Secretaria de Estado de Turismo - Setur -; e o Sr. Maurílio

Soares Guimarães, Secretário Adjunto da Setur, sobre o balanço dos trabalhos

realizados por essa Secretaria durante a gestão da Secretária Érica Drumond. Ambos

são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência passa a tecer suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da

Comissão.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Antônio Carlos Arantes - Fábio Avelar.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 14h58min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Djalma Diniz,

por indicação da Liderança do BPS), 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 Adalclever Lopes,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar sobre

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 discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.101 e

4.129/2009, 4.657 e 4.661/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Juninho Araújo e Padre João (substituindo o Deputado Paulo Guedes,

por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Antônio Genaro. Havendo número regimental, a

Presidente 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 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. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

6.965/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.420, 4.786, 4.828, 4.861 e

4.931/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Padre João - Juninho Araújo.

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
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16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Às 14h17min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,

Agostinho Patrus Filho, Lafayette de Andrada e Gustavo Corrêa (substituindo o

Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 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 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 retira da pauta o Projeto de Lei Complementar

nº 58/2010 e o Projeto de Lei nº 5.034/2010 por haverem sido apreciados em reunião

anterior. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei Complementar nº 59/2010 na forma do vencido no 1º turno

(relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Agostinho Patrus Filho.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Às 16h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Gil

Pereira e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar

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
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pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado, o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.621/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro).

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira - Luiz Humberto Carneiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.895 /2010*

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.895/2010, 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 2011, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s 1 a 7, 9 a 27, 30 a 36, 52,

55 a 79, 81 a 92, 100 a 102, 104 a 128, 130 a 146, 148 a 186, 189 a 191,196 a 207,

212 a 220, 224 a 272, 277 a 311, 373 a 384, 386 a 389, 391, 393 a 401, 403 a 411,

491 a 499, 505, 506, 510, 511, 515 a 534, 553, 554, 563, 582, 584 a 594, 596 a 601,

607 a 612, 618 a 625, 627, 638 a 662, 664 a 674, 676 a 739 e com as Subemendas

n° 1 às Emendas n°s 43 a 48, 50, 53, 80, 103, 129, 187, 188, 192 a 195, 385, 501,

512 a 514, 564 a 572, 578 a 581, 626, 628, 663 e 675.

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° 4.895/2010

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 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Ger ais para o exercício financeiro

de 2011 estima a receita em R$44.998.615.907,00 (quarenta e quatro bilhões

novecentos e noventa e oito milhões seiscentos e quinze mil novecentos e sete reais)

e fixa a despesa em igual importância.

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$5.999.116.776,00 (cinco bilhões

novecentos e noventa e nove milhões cento e dezesseis mil setecentos e setenta e

seis 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;



____________________________________________________________________________
2813

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

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° 19.099, de 9 d e agosto de 2010.

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° 19.099, de 2010.

§ 2° – As alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei n° 19.099, de 201 0, 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
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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

refinanciamento da dívida pública estadual.

Parágrafo único – A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual às

operações de crédito contratadas pelo Estado prevista para o exercício de 2011, no

âmbito do Poder Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado,

a cargo da Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais será

realizada nos termos de regulamento.

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 2011 contido no PPAG 2008-2011 e a Lei

Orçamentária para o exercício de 2011, ficando autorizados os ajustes necessários à

plena compatibilidade.

Art. 14 – Esta lei vigorará no exercício de 2011, a partir de 1° de janeiro.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gilberto Abramo.

ANEXOS I, II E III

Os itens constantes nos Anexos I, II e III desta lei foram publicados, em sua

essencialidade, na edição do dia 21/10/2010 do “Diário do Legislativo”.

ANEXO IV

INCISO: 1 (Emenda nº 699)

1 011 01 122 701 2 009 0001 4 5 99 10 8 A 19.614.250,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 19.614.250,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Direção Administrativa - Aquisição de Imóvel para Utilização da

Almg. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 2 (Emenda nº 729)

1 031 02 061 723 2 117 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: 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 Coromandel. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 3 (Emenda nº 718)

1 031 02 061 723 2 117 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: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção e Reforma de Unidades Prediais do Tribunal de

Justiça - Construção do Fórum de Sabará. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 4 (Emenda nº 666)

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 - Apoio ao Parque Científico e Tecnológico de Juiz de

Fora e Região. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 5 (Emenda nº 667)

1 221 19 571 211 4 517 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 Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do gasto: Apoio Tecnológico a Projetos Especiais - Aquisição de

Equipamentos para Atendimento Clínico, Ensino e Pesquisa na Área de

Neuropsicologia para o Ambulatório de Neuropsicologia Aplicada à Psiquiatria do

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 6 (Emenda nº 128)

1 231 20 121 161 4 423 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 Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 7 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 572)

1 231 20 121 161 4 423 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

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: 8 (Emenda nº 241)
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1 231 20 121 161 4 423 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 Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 9 (Emenda nº 732)

1 231 20 121 161 4 423 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 Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 10 (Emenda nº 266)

1 231 20 121 161 4 423 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: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 11 (Emenda nº 599)

1 251 06 181 021 4 572 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 Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Terceirização da Frota (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 12 (Emenda nº 511)

1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 235.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 235.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 13 (Emenda nº 389)

1 251 12 361 170 2 057 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: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Colégio Tiradentes de

Minas Gerais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 14 (Emenda nº 684)

1 261 12 123 232 2 138 0001 3 3 99 10 8 A 1.106.593,92

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 50 10 1 D 1.106.593,92

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento Escola Família Agrícola - Ensino Fundamental Rural

em Tempo Integral (despesas correntes)

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4587 - Atendimento às Escolas

Família Agrícola (outras despesas correntes)

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 15 (Emenda nº 685)

1 261 12 123 232 2 139 0001 3 3 99 10 8 A 2.189.594,25

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.676.540,17

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 50 10 1 D 513.054,08

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do gasto: - Atendimento Escola Família Agrícola Ensino Médio Rural

Integrado à Educação Profissional Rural em Tempo Integral (despesas correntes)

Deduções: Reserva de Contingência - R$ 1.676.540,17

Secretaria de Estado de Educação - 4587 - Atendimento às Escolas Família

Agrícola (outras despesas correntes) - R$ 513.054,08

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 16 (Emenda nº 661)

1 261 12 361 030 1 024 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 Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 17 (Emenda nº 127)

1 261 12 361 030 1 024 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 Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a Escola

Estadual Pe. Pedro Lamberti, em Japaraíba (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 18 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 50)

1 261 12 361 030 1 024 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 Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 19 (Emenda nº 35)

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: 20 (Emenda nº 20)

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

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: 21 (Emenda nº 57)

1 261 12 361 030 1 024 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 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 89)

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

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
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 23 (Emenda nº 114)

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 - Reformas na Escola Estadual João Ferreira de

Freitas, em Ibirite (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 24 (Emenda nº 115)

1 261 12 361 030 1 024 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 Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a Escola

Estadual Professor Rodolfo Almeida, em Formiga (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 25 (Emenda nº 116)

1 261 12 361 030 1 024 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 Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental - Reformas no Prédio da Escola Estadual Dona

Tilosa, na Cidade de Lagoa da Prata (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 26 (Emenda nº 184)

1 261 12 361 030 1 024 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: 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 627)

1 261 12 361 030 1 024 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: 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 723)

1 261 12 361 030 1 024 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 Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental - Reforma E/Ou Aquisição de Equipamentos para a

Escola Estadual Junto ao Centro Educacional Lima Duarte. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 29 (Emenda nº 725)

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

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental - Construçao e Iluminaçao de Quadra na Escola

Estadual Darcy Ribeiro, no Município de Governador Valadares. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 30 (Emenda nº 248)

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: 31 (Emenda nº 292)

1 261 12 361 030 1 024 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 Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 32 (Emenda nº 300)

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: 33 (Emenda nº 399)

1 261 12 361 030 1 024 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 Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 34 (Emenda nº 498)

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

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: 35 (Emenda nº 591)

1 261 12 361 030 1 024 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 Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 36 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 663)

1 261 12 361 233 4 191 0001 3 3 99 10 8 A 420.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 420.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios - Construção de Quadras

Poliesportivas em Escolas Municipais Situadas na Região do Triângulo Mineiro (R$

390.000,00); Cobertura do Pátio da Escola Municipal Professora Diva, Situada no

Município de Virgem da Lapa (R$30.000,00) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 37 (Emenda nº 123)

1 261 12 361 233 4 191 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 Educação
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Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Equipamentos em

Geral para a Secretária Municipal de Educação da Cidade de Itabirito (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 38 (Emenda nº 36)

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: 39 (Emenda nº 382)

1 261 12 361 233 4 191 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 Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 40 (Emenda nº 291)

1 261 12 361 233 4 191 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 Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 41 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 566)

1 261 12 361 233 4 191 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 Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 42 (Emenda nº 120)

1 261 12 361 233 4 191 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: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Equipamentos em

Geral para o Cemei Jk, na Cidade de Contagem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 43 (Emenda nº 63)

1 261 12 361 235 2 096 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 Educação

Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 44 (Emenda nº 218)

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: 45 (Emenda nº 662)

1 261 12 362 030 1 109 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 Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos
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Escolares - Ensino Médio - Construção de De Quadras Poliesportivas em Escolas

Estaduais Situadas no Triãngulo Mineiro. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 46 (Emenda nº 217)

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: 47 (Emenda nº 117)

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 - Aqusição de Equipamnetos em Geral para o Cesec do

Conjunto Habitacional Caieiras, na Cidade de Vespasiano (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 48 (Emenda nº 118)

1 261 12 362 030 1 109 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: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Reformas no Predio da Escola Estadual Profª. Alda de

Moura Carvalho, na Cidade de São Bento Abade (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 49 (Emenda nº 121)
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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 - Aquisição de Equipamentos em Geral para a Escola

Estadual Dona Indá, na Cidade de Alpinópolis (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 50 (Emenda nº 122)

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 - Aquisição de Equipamentos para a Escola Estadual do

Bairro Amazonas, na Cidade de Betim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 51 (Emenda nº 381)

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: 52 (Emenda nº 305)

1 261 12 362 030 1 109 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 Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 53 (Emenda nº 191)

1 261 12 362 030 1 109 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: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 54 (Emenda nº 238)

1 261 12 362 180 4 189 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 Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 55 (Emenda nº 119)

1 261 12 363 018 4 306 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: Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante - Aquisição de

Equipamentos para o Polo de Apoio Presencial da Secretária Municipal de Educação

de Betim - Semed (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 56 (Emenda nº 671)

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
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Alimentação Escolar (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 57 (Emenda nº 113)

1 261 12 365 241 4 187 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 Educação

Objeto do gasto: Desenvolvimento da Educação Infantil - Aquisição de

Equipamnetos para o Centro Municipal de Educação Infantil Maria José Fernandes,

na Cidade de Divinópolis (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 58 (Emenda nº 652)

1 261 12 782 233 4 467 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: Apoio aos Municípios na Aquisição de Veículos para Transporte

Escolar (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 59 (Emenda nº 137)

1 271 13 391 121 4 405 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 Cultura

Objeto do gasto: Promoção de Ação Educativa (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 60 (Emenda nº 643)

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
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Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial - Propiciar aos

Indígenas Recursos para Que Promovam Atividades de Valorização da Sua Própria

Cultura, Bem Como Suas Festas e Rituais Tradicionais. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 61 (Emenda nº 293)

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: 62 (Emenda nº 375)

1 271 13 391 131 4 514 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 Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 63 (Emenda nº 585)

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: 64 (Emenda nº 23)

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)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 65 (Emenda nº 609)

1 271 13 391 131 4 514 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 Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 66 (Emenda nº 610)

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: 67 (Emenda nº 177)

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: 68 (Emenda nº 374)

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: 69 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 53)
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1 271 13 392 009 2 026 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: Gestão e Manutenção dos Equipamentos Culturais (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 70 (Emenda nº 644)

1 271 13 392 009 4 459 0001 4 4 99 10 8 A 490.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 490.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Implantação do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 71 (Emenda nº 242)

1 271 13 392 123 4 407 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 Cultura

Objeto do gasto: Gestão de Mecanismos de Incentivo à Cultura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 72 (Emenda nº 264)

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 (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 73 (Emenda nº 303)
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1 271 13 392 123 4 409 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 Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 74 (Emenda nº 727)

1 271 13 392 123 4 409 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 Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural - Produção do Filme Longa

Metragem "Francisca" Sobre a Vida de Chica da Silva. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 75 (Emenda nº 92)

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: 76 (Emenda nº 651)

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 - Realização do 29º Festivale.

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 77 (Emenda nº 739)

1 271 13 392 123 4 409 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: 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: 78 (Emenda nº 91)

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: 79 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 570)

1 271 13 392 123 4 409 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 Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 80 (Emenda nº 625)

1 271 13 392 123 4 409 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 Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 81 (Emenda nº 304)

1 271 13 392 123 4 409 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: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 82 (Emenda nº 5)

1 271 13 392 123 4 409 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 Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 83 (Emenda nº 492)

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: 84 (Emenda nº 408)

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: 85 (Emenda nº 19)

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: 86 (Emenda nº 32)

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)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 87 (Emenda nº 65)

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: 88 (Emenda nº 72)

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)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 89 (Emenda nº 81)

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: 90 (Emenda nº 84)

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: 91 (Emenda nº 100)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 45.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 45.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Calçamento de

Rua no Povoado de Sapecado, na Cidade de Itaguara (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 92 (Emenda nº 397)

1 301 04 451 132 1 107 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 Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 93 (Emenda nº 394)

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: 94 (Emenda nº 384)

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: 95 (Emenda nº 380)

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
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capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 96 (Emenda nº 271)

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: 97 (Emenda nº 250)

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: 98 (Emenda nº 243)

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: 99 (Emenda nº 237)
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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: 100 (Emenda nº 227)

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 215)

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: 102 (Emenda nº 212)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.180.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.180.000,00

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: 103 (Emenda nº 199)

1 301 04 451 132 1 107 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 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 716)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 4.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 4.000.000,00

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: 105 (Emenda nº 703)

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

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 106 (Emenda nº 622)

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: 107 (Emenda nº 620)

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: 108 (Emenda nº 596)

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: 109 (Emenda nº 526)

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
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Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Pavimentação,

Drenagem e Meio-Fio da Rua Trinta e Cinco, Bairro Nova Pampulha, no Município de

Município de Vespasiano. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 110 (Emenda nº 181)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 672.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 672.000,00

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 176)

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: 112 (Emenda nº 156)

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)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 113 (Emenda nº 149)

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: 114 (Emenda nº 140)

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 102)

1 301 04 451 132 1 107 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 Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Calçamento de

Rua na Cidade de Piracema (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 116 (Emenda nº 101)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 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: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Cobertura da

Quadra Esportiva da Comunidade de Águas Verdes, na Cidade de Boa Esperança

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 117 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 43)

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 - Construção em Ipatinga de Posto de Perícia Médica Integrada, para

Atender às Demandas na Área de Perícia Técnica e de Instituto Médico Legal.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 118 (Emenda nº 704)

1 301 06 122 189 1 329 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 Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção e Adequação Física de Grande Porte de Unidades da

Polícia Civil - Construção e Implantação do Centro de Referência de Atendimento à

Mulher no Município de Ibirité. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 119 (Emenda nº 411)

1 301 06 421 020 1 081 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: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção de Unidades do Sistema Prisional (Setop) - Recurso

para a Construção do Presídio no Município de Itaúna. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 120 (Emenda nº 719)

1 301 26 122 727 1 045 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: Elaboração de Projetos Visando a Ampliação do Campi da

Universidade Federal de São João Del Rei em Divinópolis (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 121 (Emenda nº 56)

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: 122 (Emenda nº 189)

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: 123 (Emenda nº 252)
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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: 124 (Emenda nº 310)

1 321 10 122 701 2 002 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 Saúde

Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 125 (Emenda nº 720)

1 401 06 181 021 1 037 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: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Modernização da Logística de Unidades Operacionais Que

Compõem as Áreas Integradas (Cbm) (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 126 (Emenda nº 230)

1 411 23 695 016 4 016 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: Potencialização do Turismo de Negócios e Eventos em Minas

Gerais nos Âmbitos Nacional e Internacional (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 127 (Emenda nº 640)
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1 411 23 695 016 4 323 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 Turismo

Objeto do gasto: Estruturação do Turismo - Realização de Projeto de Integração de

Equipamentos Turísticos e Culturais a Serem Construídos/Adaptados em Barbacena,

Compreendendo:

R$500 Mil para o Centro de Convenções - Espaço Multiuso no Centro Hospitalar

Psiquiátrico de Barbacena/Fhemig;

R$ 200 Mil para Transformação de Espaço em Área de Lazer, Educação Ambiental

e Cultivo de Plantas, Flores e Rosas, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena;

R$ 500 Mil para Adequação do Antigo Cemitério Onde Foram Sepultados Mais de

60 Mil Pacientes para Implementação do Memorial das Rosas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 128 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 571)

1 411 23 695 114 4 105 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 Turismo

Objeto do gasto: Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 129 (Emenda nº 648)

1 441 03 092 726 4 150 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: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Assistência Jurídica - Estruturação das Sedes da Defensoria

Pública nas Comarcas do Interior do Estado. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 130 (Emenda nº 650)
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1 441 06 421 034 1 188 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: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Defesa dos Presos Provisórios do Estado de Minas Gerais -

Implantação do Núcleo Criminal de Urgência da Defensoria Pública na Comarca de

Governador Valadares. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 131 (Emenda nº 647)

1 451 06 126 021 1 029 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 Defesa Social

Objeto do gasto: Implantação de Ferramentas Integradas de Tecnologia de

Informação e Comunicação - Implantação do Projeto Olho Vivo na Região do

Triângulo. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 132 (Emenda nº 673)

1 451 06 243 004 4 362 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 Defesa Social

Objeto do gasto: Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio

Aberto (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 133 (Emenda nº 649)

1 451 06 451 727 2 065 0001 3 3 99 10 8 A 190.000,00

1 451 06 451 727 2 065 0001 3 3 90 10 1 D 190.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Adequação e Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades

Físicas do Sistema de Defesa Social - Reforma de Unidade Prisional no Município de
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Lavras. (despesas correntes)

Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 2065 - Adequação e Manutenção

Preventiva e Corretiva das Unidades Físicas do Sistema de Defesa Social (outras

despesas correntes)

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 134 (Emenda nº 736)

1 451 10 421 020 1 150 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 Defesa Social

Objeto do gasto: Reforma do Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz em

Barbacena (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 135 (Emenda nº 712)

1 451 27 421 004 4 349 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 Defesa Social

Objeto do gasto: Olimpiada Estadual Superação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 136 (Emenda nº 582)

1 461 19 572 040 1 169 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 Desenvolvimento

Econômico

Objeto do gasto: Implementaçao do Centro Tecnológico de Solda de Ipatinga -

Trata-Se de Escola Profissionalizante e Laboratório de Pesquisa para

Aperfeiçoamento de Técnicas de Soldagens para Aumentar o Valor Agregado das

Peças Produzidas na Região do Vale do Aço. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 137 (Emenda nº 735)

1 461 22 661 195 4 472 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

Econômico

Objeto do gasto: Ações Estratégicas para Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos

Locais - Recursos para Construção de Galpão Com Câmara Frigorífica para Dar

Suporte ao Armazenamento e Comercialização de Flores no Município de Barbacena.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 138 (Emenda nº 677)

1 471 15 127 047 1 193 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 Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Integração do Planejamento Metropolitano - Sedru (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 139 (Emenda nº 714)

1 471 15 451 047 1 147 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 Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Remoção e Reassentamento de Famílias na Via Barraginha

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 140 (Emenda nº 623)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 205.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 205.000,00

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: 141 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 564)

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: 142 (Emenda nº 190)

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: 143 (Emenda nº 151)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 540.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 540.000,00

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: 144 (Emenda nº 142)
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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: 145 (Emenda nº 78)

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: 146 (Emenda nº 66)

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: 147 (Emenda nº 60)

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

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 148 (Emenda nº 34)

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: 149 (Emenda nº 22)

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: 150 (Emenda nº 728)

1 471 15 452 120 4 458 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 Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 151 (Emenda nº 228)

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
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 152 (Emenda nº 231)

1 471 15 452 120 4 458 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

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 153 (Emenda nº 236)

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: 154 (Emenda nº 253)

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: 155 (Emenda nº 263)

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)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 156 (Emenda nº 269)

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: 157 (Emenda nº 281)

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: 158 (Emenda nº 288)

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: 159 (Emenda nº 309)

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



____________________________________________________________________________
2858

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 160 (Emenda nº 386)

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: 161 (Emenda nº 401)

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: 162 (Emenda nº 406)

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: 163 (Emenda nº 409)

1 471 15 452 120 4 458 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
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Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 164 (Emenda nº 499)

1 471 15 452 120 4 458 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 Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 165 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 129)

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: 166 (Emenda nº 152)

1 471 16 481 025 1 302 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: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 167 (Emenda nº 154)

1 471 17 512 048 4 172 0001 4 4 99 10 8 A 480.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 480.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento

Sanitário em Localidades Fora da Área de Concessâo da Copasa (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 168 (Emenda nº 153)

1 471 17 512 048 4 200 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 Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Instalação de Módulos Sanitários em Residências de Famílias de

Baixa Renda (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 169 (Emenda nº 694)

1 471 17 512 048 4 200 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: Instalação de Módulos Sanitários em Residências de Famílias de

Baixa Renda - Atendimento às Comunidades Rurais de São Domingos das Dores.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 170 (Emenda nº 733)

1 471 18 541 045 1 067 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 Desenvolvimento
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Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Implantação de Sistemas e Gestão Compartilhada da Destinação

Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos - Construção de Aterro Sanitário no

Município de Ituiutaba. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 171 (Emenda nº 734)

1 471 18 541 045 1 067 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 Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Implantação de Sistemas e Gestão Compartilhada da Destinação

Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos - Construção de Aterro Sanitário no

Município de Frutal. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 172 (Emenda nº 691)

1 471 18 541 045 1 067 0001 4 4 99 10 8 A 1.100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Implantação de Sistemas e Gestão Compartilhada da Destinação

Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos - Construção de Uma Usina de

Reciclagem na Região do Triângulo (R$800.000,00)

Construção de Galpão de Reciclagem e Aterro Sanitário na Região do

Jequitinhonha/Mucuri (R$300.000,00) (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 173 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 195)

1 481 08 122 701 2 071 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
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Trabalho, Emprego e Renda (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 174 (Emenda nº 681)

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 Garantia

dos Direitos da Criança e do Adolescente - Escola de

Conselhos

Capacitação Continuad (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 175 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 194)

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: 176 (Emenda nº 62)

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



____________________________________________________________________________
2863

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 177 (Emenda nº 25)

1 481 08 244 132 4 449 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: 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: 178 (Emenda nº 18)

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: 179 (Emenda nº 10)

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

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 180 (Emenda nº 405)

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: 181 (Emenda nº 307)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 379.500,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 379.500,00

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: 182 (Emenda nº 287)

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: 183 (Emenda nº 278)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 1.480.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.480.000,00

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 - Recursos para Manutenção da Associação dos

Moradores dos Bairros Vila Cemig, Vila Jatai e Santa Cruz. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 184 (Emenda nº 245)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 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

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 185 (Emenda nº 204)

1 481 08 244 132 4 449 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 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: 186 (Emenda nº 607)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 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 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: 187 (Emenda nº 593)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 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 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: 188 (Emenda nº 590)

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: 189 (Emenda nº 530)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

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 - Recursos para Aquisição de Cesta Básica,

Material Escolar e Material de Construção para o Instituto de Defesa à Educação ao

Acesso e à Liberdade- Ideal, Com Sede no Município de Belo Horizonte. (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 190 (Emenda nº 521)

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 - Apoio a Manutenção das Atividades do

Movimento de Mulheres de Ipatinga (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 191 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 192)

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: 192 (Emenda nº 157)

1 481 08 244 132 4 449 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 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: 193 (Emenda nº 138)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 720.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 720.000,00

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: 194 (Emenda nº 133)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 83.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 83.000,00

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: 195 (Emenda nº 125)

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 - Recurso Destinado ao Conselho Estadual de

Promoção da Igualdade Racial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 196 (Emenda nº 86)

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
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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: 197 (Emenda nº 76)

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: 198 (Emenda nº 214)

1 481 08 244 132 4 449 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 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: 199 (Emenda nº 17)

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: 200 (Emenda nº 31)

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: 201 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 47)

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: 202 (Emenda nº 61)

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: 203 (Emenda nº 67)

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: 204 (Emenda nº 75)

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: 205 (Emenda nº 79)

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: 206 (Emenda nº 85)

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
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 207 (Emenda nº 126)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 480.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 480.000,00

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: 208 (Emenda nº 132)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 337.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 337.000,00

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: 209 (Emenda nº 146)

1 481 08 244 132 4 449 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

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: 210 (Emenda nº 158)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 560.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 560.000,00
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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: 211 (Emenda nº 178)

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: 212 (Emenda nº 516)

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: 213 (Emenda nº 506)

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)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 214 (Emenda nº 495)

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: 215 (Emenda nº 404)

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: 216 (Emenda nº 373)

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: 217 (Emenda nº 299)

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: 218 (Emenda nº 286)

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: 219 (Emenda nº 284)

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: 220 (Emenda nº 267)

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
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e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 221 (Emenda nº 265)

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: 222 (Emenda nº 261)

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: 223 (Emenda nº 255)

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: 224 (Emenda nº 244)
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1 481 08 244 132 4 449 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 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: 225 (Emenda nº 234)

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: 226 (Emenda nº 220)

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: 227 (Emenda nº 9)

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
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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: 228 (Emenda nº 203)

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: 229 (Emenda nº 702)

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: 230 (Emenda nº 621)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 665.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 665.000,00

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: 231 (Emenda nº 618)

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: 232 (Emenda nº 608)

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: 233 (Emenda nº 600)

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: 234 (Emenda nº 589)

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
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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: 235 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 567)

1 481 08 244 132 4 449 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 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 563)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 325.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 325.000,00

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: 237 (Emenda nº 554)

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
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 238 (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 - Recursos para Aquisição de Cadeiras de Rodas

Comum, Cadeiras de Rodas Especial, Aparelhos Auditivos, Óculos para a Entidade

Instituto de Defesa à Educação ao Acesso e à Liberdade-Ideal, Com Sede no

Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 239 (Emenda nº 523)

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 - Reforma e Equipamento para o Grupo de Apoio e

Prevenção do Câncer - Se Toque, de Ipatinga (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 240 (Emenda nº 520)

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 - Obras de Ampliação e Manutenção do Núcleo

Assistencial Eclético Maria da Cruz em Ipatinga (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 241 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 188)

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: 242 (Emenda nº 186)

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: 243 (Emenda nº 182)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 640.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 640.000,00

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 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 501)

1 481 08 244 162 4 075 0001 3 3 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: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Mobilização Pelo Registro Civil (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 245 (Emenda nº 656)

1 481 08 244 162 4 475 0001 3 3 99 10 8 A 496.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 496.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos - Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos

Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos

Realização da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

(R$100.000,00);

Realização da Conferência dos Direitos da Pessoa Com Deficiência (R$50.000,00)

e

Realização da Conferência do Idoso (R$50.000,00). (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 246 (Emenda nº 664)

1 481 08 695 007 4 353 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 Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Sustentabilidade Social da Copa do Mundo 2014 (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------



____________________________________________________________________________
2884

INCISO: 247 (Emenda nº 676)

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 (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 248 (Emenda nº 280)

1 481 11 334 117 4 149 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: Qualificação Social e Profissional (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 249 (Emenda nº 646)

1 481 14 244 162 4 110 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

1 481 14 244 162 4 110 0001 3 3 50 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Promoção e Garantia de Direitos Humanos - - Comitê Gestor

Estadual para Criança e Adolescente do Semiárido (R$ 100.000,00);

- Promoção de Direitos Humanos dos Povos Indígenas e Comunidades

Quilombolas (R$ 100.000,00). (despesas correntes)

Deduções: Reserva de Contingência - R$ 100.000,00

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 4110 - Promoção e Garantia de

Direitos Humanos (outras despesas correntes) - R$ 100.000,00

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 250 (Emenda nº 672)

1 481 14 244 162 4 132 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

1 481 14 244 162 4 132 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Proteção e Restauração de Direitos - - Desenvolvimento do

Protocolo de Humanização do Atendimento das Vítimas de Abuso e Exploração

Sexual (R$100.000,00);

- Implantação do Protocolo de Investigação de Denúncia de Abuso e Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes (100.000,00). (despesas correntes)

Deduções: Reserva de Contingência - R$ 100.000,00

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 4132 - Proteção e Restauração

de Direitos (outras despesas correntes) - R$ 100.000,00

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 251 (Emenda nº 639)

1 481 14 421 023 1 104 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: Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte -

Ppcaam - Capacitação da Equipe do Ppcam no Interior. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 252 (Emenda nº 175)

1 481 14 422 162 2 112 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 dos Direitos das Mulheres - Desenvolvimento do Projeto

Naps - Núcleo de Apoio Psicossocial à Família em Situação de Violência (despesas
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correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 253 (Emenda nº 124)

1 481 14 422 162 2 112 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 Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Promoção dos Direitos das Mulheres - Recursos Destinados à

Promoção dos Direitos das Mulheres, da Coordenadoria Especial de Politicas

Públicas para as Mulheres (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 254 (Emenda nº 277)

1 491 04 122 733 1 167 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 Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Recursos para Conserto da

Ambulancia do Minicípio de Baldim. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 255 (Emenda nº 689)

1 491 04 122 733 1 167 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 Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Iluminação do Cemitério no

Município de Virgem da Lapa (R$30.000,00). (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 256 (Emenda nº 139)

1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 99 10 8 A 280.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 280.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 257 (Emenda nº 83)

1 491 04 122 733 1 167 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: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 258 (Emenda nº 517)

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: 259 (Emenda nº 515)

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: 260 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 512)

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 - Construção de Quadra
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Poliesportiva no Município de São Félix de Minas (R$ 360.000,00);

Construção de Calçadas em Vias Públicas no Município de São Félix de Minas (R$

140.000,00);

Calçamento de Vias Públicas no Município de São Félix de Minas (R$ 140.000,00);

Construção de Capela Velório e Reforma do Cemitério Municipal de São Félix de

Minas (R$ 130.000,00);

Reforma e Ampliação do Estádio Municipal de São Félix de Minas (R$ 130.000,00);

Reforma de Pédio Público no Município de Divino das Laranjeiras (R$ 300.000,00);

Construção de Calçadas em Vias Públicas no Município de Divino das Laranjeiras

(R$ 100.000,00). (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 261 (Emenda nº 505)

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: 262 (Emenda nº 493)

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: 263 (Emenda nº 491)

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)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 264 (Emenda nº 410)

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: 265 (Emenda nº 407)

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: 266 (Emenda nº 403)

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: 267 (Emenda nº 396)

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: 268 (Emenda nº 393)
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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: 269 (Emenda nº 383)

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: 270 (Emenda nº 378)

1 491 04 122 733 1 167 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 Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 271 (Emenda nº 308)

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: 272 (Emenda nº 301)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 780.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 780.000,00

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: 273 (Emenda nº 298)

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: 274 (Emenda nº 285)

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: 275 (Emenda nº 282)

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: 276 (Emenda nº 279)

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: 277 (Emenda nº 272)

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: 278 (Emenda nº 262)

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: 279 (Emenda nº 260)

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: 280 (Emenda nº 256)

1 491 04 122 733 1 167 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 Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 281 (Emenda nº 254)

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: 282 (Emenda nº 247)

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: 283 (Emenda nº 235)

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: 284 (Emenda nº 232)

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: 285 (Emenda nº 229)

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
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 286 (Emenda nº 224)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.228.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.228.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 287 (Emenda nº 219)

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: 288 (Emenda nº 213)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 280.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 280.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 289 (Emenda nº 207)

1 491 04 122 733 1 167 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 Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 290 (Emenda nº 202)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
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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: 291 (Emenda nº 197)

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: 292 (Emenda nº 724)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 90 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção, Reforma e

Ampliação de Centro Comunitário nos Municípios:

Alvorada de Minas, Central de Minas, Engenheiro Caldas, Marilac, Divino das

Laranjeiras e Virginópolis (despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 1167 - Apoio ao Desenvolvimento

Municipal (outras despesas correntes)

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 293 (Emenda nº 717)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 4.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 4.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 294 (Emenda nº 695)
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1 491 04 122 733 1 167 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 Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição e Instalação do

Sistema de Pesagem de Bovinos no Município Francisco Badaró. (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 295 (Emenda nº 659)

1 491 04 122 733 1 167 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 Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - - Construção de

Equipamento Social em Berilo (R$ 70.000,00);

- Construção de Equipamento Social em Novo Cruzeiro (R$ 70.000,00);

- Construção de Equipamento Social em Ninheira (R$70.000,00). (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 296 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 628)

1 491 04 122 733 1 167 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 Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 297 (Emenda nº 619)

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)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 298 (Emenda nº 601)

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: 299 (Emenda nº 597)

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: 300 (Emenda nº 592)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 301 (Emenda nº 586)

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: 302 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 565)
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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: 303 (Emenda nº 553)

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: 304 (Emenda nº 534)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 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 Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição de Veículo para a

Entidade Instituto de Inclusão Pela Educação e Esportes- Fut Sonhos, Com Sede no

Município de Santa Luzia (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 305 (Emenda nº 528)

1 491 04 122 733 1 167 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 Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição de

Computadores para o Instituto de Defesa à Educação ao Acesso e à Liberdade-Ideal,

Com Sede no Município de Belo Horizonte. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 306 (Emenda nº 185)

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: 307 (Emenda nº 180)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 550.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 550.000,00

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 174)

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 - Recurso Destinado ao

Município de Piedade de Caratinga (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 309 (Emenda nº 173)

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 - Recurso Destinado ao

Município de Rochedo de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 310 (Emenda nº 172)
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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 - Recurso Destinado ao

Município de Santo Antonio do Grama (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 311 (Emenda nº 171)

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 - Recurso Destinado ao

Município de Aiuruoca (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 312 (Emenda nº 170)

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 - Recurso Destinado ao

Município de Santo Antônio do Rio Abaixo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 313 (Emenda nº 169)

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 - Recurso Destinado ao

Município de Piau (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 314 (Emenda nº 168)

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 - Recurso Destinado ao

Município de Santana do Garambéu (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 315 (Emenda nº 167)

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 - Recurso Destinado ao

Município de Oliveira Fortes (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 316 (Emenda nº 166)

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 - Recurso Destinado ao

Município de São João do Manteninha (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 317 (Emenda nº 165)

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 - Recurso Destinado Aop

Município de Carrancas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 318 (Emenda nº 164)

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 - Recurso Destinado ao

Município de Ingaí (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 319 (Emenda nº 163)

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 - Recurso Destinado ao

Município de Olaria (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 320 (Emenda nº 162)

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 - Recurso Destinado ao

Munícipio de São Vicente de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 321 (Emenda nº 161)

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 - Recurso Destinado ao

Munícipio de Estiva (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 322 (Emenda nº 160)

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 - Recurso Destinado ao

Municipio de Chiador (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 323 (Emenda nº 155)

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: 324 (Emenda nº 150)

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: 325 (Emenda nº 148)

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

-----------------------------------------------------------------



____________________________________________________________________________
2904

INCISO: 326 (Emenda nº 145)

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: 327 (Emenda nº 143)

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: 328 (Emenda nº 135)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 555.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 555.000,00

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 82)

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: 330 (Emenda nº 77)

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
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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: 331 (Emenda nº 71)

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 70)

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: 333 (Emenda nº 64)

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: 334 (Emenda nº 55)

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
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 335 (Emenda nº 33)

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: 336 (Emenda nº 27)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.060.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.060.000,00

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 16)

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: 338 (Emenda nº 7)

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: 339 (Emenda nº 4)

1 491 04 122 733 1 167 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 Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 340 (Emenda nº 690)

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

Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans - Capacitação de Gestores e Atores de

Segurança Alimentar e Nutricional - San. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 341 (Emenda nº 201)

1 511 06 181 021 1 111 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: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Modernização Logística de Unidades Prediais Integradas (Pc)

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 342 (Emenda nº 669)

1 531 14 422 152 1 136 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: Formulação do Plano Estadual Interdisciplinar Sobre Drogas.

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------



____________________________________________________________________________
2908

INCISO: 343 (Emenda nº 668)

1 531 14 422 152 4 424 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: Capacitação de Profissionais Envolvidos nas Políticas Públicas

para Usuários de Álcool e Outras Drogas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 344 (Emenda nº 15)

1 531 14 422 160 4 082 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: Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e

Atenção ao Dependente Químico e Seus Familiares (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 345 (Emenda nº 14)

1 531 14 422 160 4 082 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: Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e

Atenção ao Dependente Químico e Seus Familiares (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 346 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 187)

1 531 14 422 160 4 082 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
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Juventude

Objeto do gasto: Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e

Atenção ao Dependente Químico e Seus Familiares (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 347 (Emenda nº 196)

1 531 14 422 160 4 082 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: Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e

Atenção ao Dependente Químico e Seus Familiares (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 348 (Emenda nº 311)

1 531 14 422 160 4 082 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 Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e

Atenção ao Dependente Químico e Seus Familiares (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 349 (Emenda nº 26)

1 531 27 811 149 4 270 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 Rendimento (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 350 (Emenda nº 88)

1 531 27 812 027 1 214 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: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 351 (Emenda nº 531)

1 531 27 812 027 1 214 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: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas - Construção do Muro da Entidade Santa Cruz Futebol Clube, Com

Sede no Município de Belo Horizonte. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 352 (Emenda nº 624)

1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 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: 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: 353 (Emenda nº 653)

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
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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 - - Construção de Um Centro Poliesportivo no Bairro Santa Cecília

de Juiz de Fora (R$ 50.000,00);

- Construção de Vestiário e Melhorias no Campo de Futebol do Distrito de Santa

Cruz, em Monte Belo (R$ 50.000,00);

- Melhorias nos Campos de Futebol no Povoado do Cansanção e nas Comunidades

Rurais do Cafundó e Lagoa da Manga em Virgem da Lapa. (R$ 50.000,00).

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 354 (Emenda nº 701)

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: 355 (Emenda nº 726)

1 531 27 812 027 1 214 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: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas - Construção e Iluminação de Quadras no Município de Santa

Maria do Salto. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 356 (Emenda nº 296)

1 531 27 812 027 1 214 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 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: 357 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 385)

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: 358 (Emenda nº 400)

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: 359 (Emenda nº 497)

1 531 27 812 027 1 214 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 Esportes e da
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Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 360 (Emenda nº 524)

1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 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 Associação Atlética de Bom Despacho (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 361 (Emenda nº 522)

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 - Construção e Reforma do Cristalino Esporte Clube de Bom

Despacho (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 362 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 193)

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



____________________________________________________________________________
2914

Atividades Físicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 363 (Emenda nº 183)

1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 158.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 158.000,00

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: 364 (Emenda nº 144)

1 531 27 812 027 1 214 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: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 365 (Emenda nº 112)

1 531 27 812 027 1 214 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 Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas - Reforma do Estádio Municipal da Cidade de Igarapé (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 366 (Emenda nº 109)

1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 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 - Construção da Sede da Liga Desportiva Prudentina, da Cidade

de Prudente de Morais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 367 (Emenda nº 87)

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: 368 (Emenda nº 73)

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: 369 (Emenda nº 68)

1 531 27 812 027 1 214 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 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: 370 (Emenda nº 52)

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: 371 (Emenda nº 642)

1 531 27 812 027 1 215 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: Criação e Consolidação de Pólos de Desenvolvimento do Esporte

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 372 (Emenda nº 665)

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
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 373 (Emenda nº 239)

1 531 27 812 149 4 047 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: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 374 (Emenda nº 108)

1 531 27 812 149 4 115 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 Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Esporte Educacional - Aquisição de Materiais

Esportivo para a Liga Municipal de Desporto de Divinópolis (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 375 (Emenda nº 3)

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: 376 (Emenda nº 6)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 780.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 780.000,00

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: 377 (Emenda nº 74)

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: 378 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 80)

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: 379 (Emenda nº 110)

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 - Aquisição de

Equipamentos Esportivos, Academia Popular, para a Cidade de São Joaquim de

Bicas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 380 (Emenda nº 111)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 15.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação - Aquisição de Materiais

Esportivo para a Secretária Municipal de Esportes da Cidade de São Joaquim de

Bicas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 381 (Emenda nº 131)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 45.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 45.000,00

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: 382 (Emenda nº 136)

1 531 27 812 149 4 330 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 Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 383 (Emenda nº 179)

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
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 384 (Emenda nº 518)

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: 385 (Emenda nº 525)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 15.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação - Aquisição de Material

Esportivo Pela Associação Atlética de Bom Despacho (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 386 (Emenda nº 527)

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 - Aquisição de Materiais

Esportivos para o Instituto de Defesa à Educação ao Acesso e à Liberdade- Ideal,

Com Sede no Município de Belo Horizonte (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 387 (Emenda nº 532)

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
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação - Aquisição de Material

Esportivo para a Entidade Santa Cruz Futebol Clube, Com Sede no Município de Belo

Horizonte. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 388 (Emenda nº 533)

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 - Aquisição de Material

Esportivo para a Entidade Instituto de Inclusão Pela Educação e Esportes- Fut

Sonhos, Com Sede no Município de Santa Luzia (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 389 (Emenda nº 584)

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: 390 (Emenda nº 594)

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)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 391 (Emenda nº 611)

1 531 27 812 149 4 330 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 Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 392 (Emenda nº 700)

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: 393 (Emenda nº 225)

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: 394 (Emenda nº 246)

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
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 395 (Emenda nº 251)

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: 396 (Emenda nº 259)

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: 397 (Emenda nº 290)

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 297)

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
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Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 399 (Emenda nº 306)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 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: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 400 (Emenda nº 376)

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: 401 (Emenda nº 388)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

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 391)

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
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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: 403 (Emenda nº 496)

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: 404 (Emenda nº 59)

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: 405 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 568)

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: 406 (Emenda nº 130)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00
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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: 407 (Emenda nº 58)

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: 408 (Emenda nº 377)

1 531 27 812 149 4 330 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: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 409 (Emenda nº 302)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 165.500,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 165.500,00

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: 410 (Emenda nº 270)
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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: 411 (Emenda nº 233)

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: 412 (Emenda nº 612)

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: 413 (Emenda nº 645)

1 531 27 812 235 2 010 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: Xadrez na Escola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 414 (Emenda nº 738)

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 8 A 49.943.790,00

1 451 06 421 178 4 063 0001 3 3 90 10 1 D 49.943.790,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência

Objeto do gasto: Reserva de Contingência (a classificar)

Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4063 - Custódia e Reintegração

Social nas Unidades Prisionais da Região Central (outras despesas correntes)

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 415 (Emenda nº 706)

2 081 19 364 228 4 460 0001 3 3 99 10 8 A 1.300.000,00

1 451 06 421 178 4 063 0001 3 3 90 10 1 D 1.300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

Objeto do gasto: Formação de Profissionais Especializados em Tecnologia

Aeronáutica (despesas correntes)

Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4063 - Custódia e Reintegração

Social nas Unidades Prisionais da Região Central (outras despesas correntes)

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 416 (Emenda nº 707)

2 081 19 364 228 4 460 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 451 06 421 178 4 063 0001 3 3 90 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

Objeto do gasto: Formação de Profissionais Especializados em Tecnologia

Aeronáutica (despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4063 - Custódia e Reintegração

Social nas Unidades Prisionais da Região Central (outras despesas correntes)

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 417 (Emenda nº 692)

2 091 18 541 045 1 072 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 Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: Implantacao da Coleta Seletiva, Reaproveitamento e Reciclagem
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(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 418 (Emenda nº 688)

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: 419 (Emenda nº 678)

2 101 18 542 010 1 062 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 Estadual de Florestas

Objeto do gasto: Incorporação dos Instrumentos de Pagamento de Serviços

Ambientais - Bolsa Verde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 420 (Emenda nº 679)

2 101 18 542 010 4 054 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 Estadual de Florestas

Objeto do gasto: Monitoramento Eletronico do Transporte do Carvao Vegetal

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 421 (Emenda nº 683)

2 101 18 542 109 2 011 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: Instituto Estadual de Florestas
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Objeto do gasto: Cofinanciamento de Implantação de Centro de Pesquisa e Difusão

de Conhecimento da Biodiversidade (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 422 (Emenda nº 721)

2 141 04 122 750 4 498 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: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Consultoria de Obras e Serviços - Elaboração do Projeto

Arquitetônico do Hemominas de Ponte Nova. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 423 (Emenda nº 641)

2 261 10 303 159 1 152 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 Ezequiel Dias

Objeto do gasto: - Construção de Fábrica de Medicamentos para Tratamento e

Controle de Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - Dpoc (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 424 (Emenda nº 697)

2 271 10 302 133 1 239 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

2 271 10 302 133 1 239 0001 4 4 90 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Hospitalar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Projetos, Construções, Ampliações e Reformas das Unidades

Prediais da Rede Fhemig - Implantação de Unidade Específica Dentro do Centro

Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Chpb - para Atender a Grande Demanda de

Dependentes Químicos. (despesas de capital)
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Dedução: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 1239 - Projetos,

Construções, Ampliações e Reformas das Unidades Prediais da Rede Fhemig

(investimentos)

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 425 (Emenda nº 654)

2 281 12 363 143 4 254 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 Educação para o Trabalho de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Qualificação e Capacitação Profissional para Inserção no Mercado

de Trabalho - R$ 50.000,00 para Qualificação Profissional no Norte de Minas a Ser

Executado Pela Utramig (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 426 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 578)

2 301 26 782 216 4 550 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 de Rodovias da Rede Estadual - Pavimentação do

Trecho Que Liga o Município de Timóteo a São José do Goiabal. (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 427 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 581)

2 301 26 782 216 4 550 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 de Rodovias da Rede Estadual - Pavimentação do

Trecho de 17 Km., Que Liga Dionísio ao Entrocamento da MG 320 (760). (despesas
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de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 428 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 580)

2 301 26 782 216 4 550 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 de Rodovias da Rede Estadual - Pavimentação do

Trecho Que Liga os Municípios de Vargem Alegre a Ipatinga. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 429 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 579)

2 301 26 782 216 4 550 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 de Rodovias da Rede Estadual - Pavimentação do

Trecho Que Liga os Municípios de Dionísio a São José do Goiabal. (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 430 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 44)

2 321 10 302 187 4 025 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: Fundação Centro de Hematologia e

Hemoterapia de Minas Gerais

Objeto do gasto: Manutenção da Infra Estrutura Física da Hemorrede - Construção

e Implantação de Unidade da Fundação Hemominas no Município de Ipatinga.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 431 (Emenda nº 722)

2 351 12 364 140 1 328 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: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento das Unidades

e dos Campi da Uemg - Recursos para o Campus da Uemg de João Monlevade

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 432 (Emenda nº 730)

2 351 12 364 140 1 328 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: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento das Unidades

e dos Campi da Uemg - Recursos para o Campus da Uemg em Frutal (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 433 (Emenda nº 731)

2 351 12 364 140 1 328 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: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento das Unidades

e dos Campi da Uemg - Recursos para os Campi da Uemg no Estado (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 434 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 675)

2 351 12 364 140 1 328 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
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento das Unidades

e dos Campi da Uemg - Construção de Unidades Próprias da Uemg no Campus BH

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 435 (Emenda nº 686)

2 411 21 631 144 4 451 0001 3 3 99 10 8 A 99.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 99.000,00

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: 436 (Emenda nº 713)

3 041 02 601 028 1 139 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: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Incentivo ao Projeto Integrado - Promalc (Programa Mineiro de

Alcool, Leite e Cachaça) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 437 (Emenda nº 660)

3 041 11 334 028 4 169 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: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio ao Artesanato (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 438 (Emenda nº 693)

3 041 20 601 028 4 436 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: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Incentivo à Produção de Plantas Medicinais para o Sus em Minas

Gerais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 439 (Emenda nº 670)

3 041 20 691 028 4 450 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: 440 (Emenda nº 680)

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 à Estruturação dos Conselhos Municipais e Tutelares dos

Direitos da Criança e do Adolescente - Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar

do Município de Ponto dos Valentes (R$50.000,00);

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Francisco Badaró

(R$50.000,00)

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Ninheira

(R$50.000,00)

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Novo Cruzeiro

(R$50.000,00)

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Virgem da Lapa



____________________________________________________________________________
2936

(R$50.000,00)

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Pedra Azul

(R$50.000,00)

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de Novo Oriente de

Minas (R$50.000,00) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 441 (Emenda nº 658)

4 251 08 244 023 4 234 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 Assistência Social

Objeto do gasto: Co-Financiamento de Serviços e Benefícios para Municípios na

Execução de Proteção Básica - Estruturação dos Cras - Aquisição de Móveis e

Equipamentos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 442 (Emenda nº 657)

4 251 08 244 023 4 236 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: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Especial - - Erradicação do Trabalho Infantil nos Lixões (R$ 150.000,00);

- Atividades Específicas para População de Rua (R$ 100.000,00 );

- Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - Pair (R$ 150.000,00);

- Reordenamento de Abrigos de Criança e Adolescente, Atendendo ao Plano de

Convivência (R$ 100.000,00); (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 443 (Emenda nº 705)

4 251 08 244 023 4 455 0001 3 3 99 10 8 A 14.955.159,00

4 251 08 244 023 4 234 0001 4 4 40 10 1 D 7.287.159,00
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4 251 08 244 023 4 234 0001 3 3 40 10 1 D 7.668.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto: Piso Mineiro de Assistência Social (despesas correntes)

Deduções: Fundo Estadual de Assistência Social - 4234 - Co-Financiamento de

Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção Básica (outras

despesas correntes) - R$ 7.668.000,00

Fundo Estadual de Assistência Social - 4234 - Co-Financiamento de Serviços e

Benefícios para Municípios na Execução de Proteção Básica (investimentos) - R$

7.287.159,00

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 444 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 46)

4 291 10 301 044 4 192 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 Saúde

Objeto do gasto: Rede de Atenção ao Idoso - Mais Vida - Implementar, em Ipatinga,

Ações Qualificadas em Saúde para Reduzir os Fatores de Risco e Intervir na Morbi-

Mortalidade, Priorizar a Promoção de Hábitos Saudáveis de Vida e o Diagnóstico

Precoce Com Vistas a Diminuir as Incapacidades Melhorando a Qualidade de Vida

Desta População no Intuito de "Agregar Anos Á Vida e Vida as Anos Vividos"

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 445 (Emenda nº 13)

4 291 10 301 049 1 127 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: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Aquisição de Equipamentos para a Fundação de

Saúde Dílson de Quadros Godinho

Endereço: Avenida Geraldo Athayde, 480 - Bairro São João

Cep: 39.400-292 - Montes Claros - Mg
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Cnpj: 00.991.591/0001-06 (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 446 (Emenda nº 69)

4 291 10 301 049 1 127 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: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 447 (Emenda nº 387)

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

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 448 (Emenda nº 687)

4 291 10 301 049 4 359 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00

4 291 10 301 049 4 334 0001 3 3 40 10 1 D 700.000,00

4 291 10 301 049 1 117 0001 3 3 90 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Acompanhamento Nutricional da População (despesas correntes)

Deduções: Fundo Estadual de Saúde - 4334 - Apoio Profissional à Atenção Primária

à Saúde (outras despesas correntes) - R$ 700.000,00

Fundo Estadual de Saúde - 1117 - Desenvolvimento de Recursos Humanos/ Plano

Diretor de Atenção Primária à Saúde (outras despesas correntes) - R$ 300.000,00

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 449 (Emenda nº 655)
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4 291 10 301 706 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 2.960.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 2.960.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - - Estruturação da

Casa de Saúde Hto - Associação Beneficente Assistencialista Guararence -, em Juiz

de Fora (R$ 500.000,00);

- Aquisição de Equipamento para a Clínica Oftalmológica da Fundação João

Theodósio Araújo, em Juiz de Fora (R$ 310.000,00);

- Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Hospital da Ascomcer -

Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora - Hospital

Maria José Baeta Reis-, no Município de Juiz de Fora (R$ 350.000,00);

- Reforma e Ampliação em Hospital no Triângulo (R$ 800.000,00);

- Reforma e Ampliação em Hospital no Triângulo (R$ 900.000,00);

- Manutenção do Hospital São Vicente de Paulo, Bem Como para a Implantação de

Uma Unidade de Pronto Atendimento no Referido Hospital, no Município de Araçuaí

(R$ 100.000,00). (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 450 (Emenda nº 90)

4 291 10 301 706 4 388 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: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 451 (Emenda nº 240)

4 291 10 301 706 4 388 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: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 452 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 514)

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 - Aquisição de Material

de Consumo para a Rede Municipal de Saúde do Município de São Félix de Minas.

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 453 (Emenda nº 1)

4 291 10 301 706 4 391 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: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 454 (Emenda nº 12)

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: 455 (Emenda nº 519)

4 291 10 301 706 4 391 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: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 456 (Emenda nº 587)

4 291 10 301 706 4 391 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: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 457 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 626)

4 291 10 301 706 4 391 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: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 458 (Emenda nº 200)

4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 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: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 459 (Emenda nº 206)

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: 460 (Emenda nº 258)

4 291 10 301 706 4 391 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: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 461 (Emenda nº 289)

4 291 10 301 706 4 391 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: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 462 (Emenda nº 295)

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: 463 (Emenda nº 510)

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: 464 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 513)

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 - Aquisição de Material

de Consumo para a Rede Municipal de Saúde do Município de Divino das
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Laranjeiras. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 465 (Emenda nº 30)

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: 466 (Emenda nº 737)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 2.000.000,00

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 90 10 1 D 2.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de

Equipamentos para o Hospital Municipal de Ibirité. (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução de Ações de

Saúde (investimentos)

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 467 (Emenda nº 21)

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: 468 (Emenda nº 11)

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)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 469 (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: 470 (Emenda nº 24)

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

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: 471 (Emenda nº 715)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 4.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 4.000.000,00

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: 472 (Emenda nº 598)

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: 473 (Emenda nº 588)
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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

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 474 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 569)

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: 475 (Emenda nº 159)

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: 476 (Emenda nº 141)

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: 477 (Emenda nº 134)

4 291 10 301 706 4 391 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: 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: 478 (Emenda nº 107)

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

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de Veículo

para a Secretária Municipal de Saúde de Juatuba (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 479 (Emenda nº 205)

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: 480 (Emenda nº 268)

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: 481 (Emenda nº 283)

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
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-----------------------------------------------------------------

INCISO: 482 (Emenda nº 294)

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: 483 (Emenda nº 379)

4 291 10 301 706 4 391 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: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 484 (Emenda nº 395)

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: 485 (Emenda nº 398)

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

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 486 (Emenda nº 494)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
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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: 487 (Emenda nº 216)

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: 488 (Emenda nº 226)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 222.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 222.000,00

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: 489 (Emenda nº 249)

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: 490 (Emenda nº 257)

4 291 10 301 706 4 391 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: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)



____________________________________________________________________________
2949

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 491 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 103)

4 291 10 301 706 4 391 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: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Constução de

Maternidade no Município de Sarzedo. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 492 (Emenda nº 104)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Consórcio

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale de Itapecirica (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 493 (Emenda nº 105)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 140.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 140.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Compra de

Equipamentos para o Hospital Regional de Betim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 494 (Emenda nº 106)

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

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de Veículo
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para a Secretária Municipal de Prados (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 495 (Emenda nº 682)

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: 496 (Emenda nº 198)

4 291 10 301 707 4 332 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: Ações de Promoção à Saúde/ Programa Travessia (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 497 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 45)

4 291 10 302 044 4 208 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 Saúde

Objeto do gasto: Rede Viva Vida - Implementar, em Ipatinga, a Rede de Atenção

Constituída Pela Atenção Primária à Saude, Pelas Maternidades, Pelas Casas de

Apoio à Gestante Vinculadas às Maternidades e Pelos Centros Viva Vida de

Abrangência Microrregional para Prestar Assistência Integral à Saúde Sexual e

Reprodutiva, à Saúde das Mulheres e Crianças, Mobilizando os Agentes Envolvidos

para Garantia do Acesso Oportuno e Assistência Qualificada. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------
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INCISO: 498 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 48)

4 291 10 302 044 4 308 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 e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema

Único de Saúde - Pro-Hosp (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 499 (Emenda nº 674)

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: 500 (Emenda nº 638)

4 291 10 302 706 4 341 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: Ampliação do Hospital Universitário de Juiz de Fora - Aquisição de

Equipamentos para o 2º Módulo do Hospital Universitário da Ufjf. (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 501 (Emenda nº 711)

4 291 10 302 706 4 347 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 Saúde

Objeto do gasto: Implantação do Hospital Metropolitano de Ipatinga (despesas de

capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 502 (Emenda nº 696)

4 291 10 511 053 1 143 0001 4 4 99 10 8 A 530.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 530.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Atendimento a Pequenas Comunidades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------------------

INCISO: 503 (Emenda nº 708)

4 291 10 512 048 4 665 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 451 06 421 178 4 063 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento

Sanitário em Localidades Fora da Área de Concessão da

Copasa

Implantação, Ampliação e (despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4063 - Custódia e Reintegração

Social nas Unidades Prisionais da Região Central (outras despesas correntes)

-----------------------------------------------------------------

* - Republicado em virtude de incorreção verificada na edição de 18/12/2010, na

pág. 286, col. 1.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

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 Carlin Moura; aprovação - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 4.413/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.489/2010; aprovação - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 4.669/2010; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.670/2010; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.671/2010;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.688/2010; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.701/2010;

aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.706/2010; aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.707/2010; aprovação - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 4.718/2010; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto

de Lei nº 4.719/2010; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.720/2010; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.721/2010;

aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.736/2010; aprovação -

Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009;

requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.066/2009; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Suspensão e reabertura da reunião -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 762/2007; apresentação da Emenda nº

1; encerramento da discussão; votação do Substitutivo nº 1, salvo emenda;

aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto

de Lei nº 4.159/2010; apresentação da Emenda nº 1; Acordo de Líderes; Decisão da

Presidência; encerramento da discussão; requerimento do Deputado Luiz Humberto

Carneiro; deferimento; votação do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, salvo
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emenda e destaque; aprovação; votação do art. 50 da Lei nº 15.424, de 2004, a que

se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1; rejeição; votação da Emenda nº 1; aprovação -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.916/2010; aprovação na forma do

vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.917/2010; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.074/2010; aprovação - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 2.311/2008; apresentação da Emenda nº 1;

encerramento da discussão; votação do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno,

salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação - Questão de ordem -

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 - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira -

Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - 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
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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 os Projetos

de Lei Complementar nºs 45/2008, 59 e 66/2010 e os Projetos de Lei nºs 113, 294,

558, 684, 955, 965, 978 e 1.610/2007, 2.122, 2.139, 2.215, 2.428 e 2.525/2008,

3.399, 3.725, 3.784, 3.786, 3.857, 3.953 e 4.032/2009, 4.137, 4.138, 4.145, 4.146,

4.223, 4.257, 4.326, 4.543, 4.498 e 5.027/2010, apreciados na extraordinária

realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlin Moura solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.311/2008 seja

apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.413/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID -, e dá outras providências. 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, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 4.413/2010 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.489/2010, do Governador do Estado,
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que autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à União em operação de

crédito externo junto à agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW - e

dá outras providências. 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 4.669/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim 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 4.670/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté 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 4.671/2010, do Governador do Estado,

que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 18.568, de 9/12/2009, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que especifica

e dá outras providências. 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, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

4.671/2010 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.688/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio 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 4.701/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Boa Esperança o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
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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 4.706/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro do Melo 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 4.707/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho 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 4.718/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pequi 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 4.719/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campanário 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 4.720/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paineiras 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 4.721/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho 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



____________________________________________________________________________
2958

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.736/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas 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.

Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009, do

Deputado Lafayette de Andrada e outros, que altera a Constituição do Estado para

adequação ao disposto na Constituição da República. A Comissão Especial opina

pela aprovação da proposta de emenda à Constituição na forma do vencido em 1º

turno, com as Emendas nºs 1 a 5, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando o adiamento da discussão da Proposta

de Emenda à Constituição nº 54/2009. 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 4.066/2009, do Deputado Arlen

Santiago, que dispõe sobre a criação, a ampliação e o desmembramento de parques

florestais e dá outras providências. A Comissão de Meio Ambiente 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. 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 Lei nº 4.066/2009 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno. À Comissão de Redação.

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, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 762/2007, do Deputado Célio Moreira,

que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular em estabelecimentos
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bancários. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda nº 1, que foi publicada na edição do dia 17/12/2010.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada uma emenda dos Deputados Luiz

Humberto Carneiro e Carlin Moura, 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 Substitutivo nº 1, 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 762/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº

1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.159/2010, do Deputado Carlos

Gomes, que acrescenta dispositivo à Lei nº 15.424, de 30/12/2004. 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.

- Vem à Mesa a Emenda nº 1, que foi publicada na edição do dia 17/12/2010.

ACORDO DE LÍDERES

A maioria dos Líderes com assento nesta Casa acordam seja apresentada emenda

do Deputado Carlos Gomes ao Projeto de Lei nº 4.159/2010, em 2º turno.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2010.

Vanderlei Miranda, Líder do PMDB - Mauri Torres, Líder do Governo - Inácio

Franco, Líder do BPS - Carlos Pimenta, Líder do PDT - Luiz Humberto Carneiro, Líder

do BSD - Domingos Sávio, Líder da Maioria - Almir Paraca, Líder da Minoria - Padre

João, Líder do PT.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 16 de dezembro de 2010.



____________________________________________________________________________
2960

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 dos Deputados

Gilberto Abramo e Lafayette de Andrada, que recebeu o nº 1 e que, por conter

matéria nova, vem apoiada por Acordo de Líderes. Informa ainda que, nos termos do

§ 4º do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida a votação

independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, solicitando a votação destacada do art. 50 da Lei nº 15.424, de

2004, a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1. A Presidência defere requerimento

de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o

Substitutivo nº 1, salvo emenda e destaque. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art.

50 da Lei nº 15.424, de 2004, a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitado. 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 4.159/2010 na forma do Substitutivo nº 1

ao vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, exceto o art. 50 da Lei nº 15.424, de

2004, a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.916/2010, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de

pequeno porte no Estado e dá outras providências. A Comissão de Política

Agropecuária 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 4.916/2010 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 4.917/2010, do Governador do Estado,
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que autoriza o Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais

mediante a realização de acordo direto com seus credores, nos termos do art. 97 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, 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. 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 2º turno, o Projeto

de Lei nº 4.917/2010 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À

Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.074/2010, da Mesa da Assembleia,

que acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 16.658, de 5/1/2007, que fixa o

subsídio do Governador do Estado, do Vice-Governador do Estado, de Secretário de

Estado e de Secretário Adjunto de Estado. A Mesa da Assembleia 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 2.311/2008, do Deputado Célio

Moreira, que altera dispositivos da Lei nº 15.025, de 19/1/2004, que dispõe sobre

consignação em folha de pagamento de servidor público ativo, inativo e pensionista

do Estado e dá outras providências. A Comissão de Defesa do Consumidor 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.

- Vem à Mesa a Emenda nº 1, que foi publicada na edição do dia 17/12/2010.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada emenda do Deputado Sebastião Costa,

que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será

submetida à votação independentemente de parecer. Em votação, o Substitutivo nº 1,

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.
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Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.311/2008 na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.

Questão de Ordem

O Deputado Marcus Pestana - Sr. Presidente, quero fazer um agradecimento a

todos os amigos Deputados e Deputadas pelos dez meses de convívio e pelo apoio

que recebi de toda a Casa quando ocupei, por sete anos, a Secretaria de Estado de

Saúde. Como amanhã será uma pauta muito densa, os companheiros Deputados já

estão preocupados com o quórum de amanhã - estarei aqui disciplinadamente, às 9

horas, para votar os importantes projetos que teremos -, mas queria, do fundo do

coração, agradecer o aprendizado, que será essencial para o exercício do meu

mandato como Deputado Federal. Fui Vereador muito jovem, em 1982, e tive seis

anos de experiência parlamentar, e depois disso, tive uma trajetória marcada pela

presença nos Executivos Municipal, Estadual e Federal. Quero agradecer muito os

companheiros de todos os partidos pelo convívio, pela amizade e pelo aprendizado

que me proporcionaram nesta Casa, que serão uma referência fundamental no

exercício que iniciarei, em fevereiro do próximo ano, como Deputado Federal

representando Minas Gerais. Deputado Doutor Viana, nosso Presidente, a todos os

Líderes e Deputados, muito obrigado por esses anos de convívio, por essa

experiência compartilhada. Um grande abraço a todos.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, o Sr. Presidente encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de

amanhã, dia 17, às 9 e às 14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se

a reunião.

ATA DA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2010

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
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de Resolução nºs 4.004/2009 e 5.017/2010 e dos Projetos de Lei nºs 294, 335 e

684/2007, 2.122, 2.333 e 2.344/2008, 3.126, 3.218, 3.391, 3.540, 3.666, 3.777, 3.783,

3.785, 3.787, 3.814, 3.935, 3.963 e 4.032/2009, 4.222, 4.249, 4.255, 4.256, 4.462,

4.513, 5.035, 5.038 e 5.050/2010; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Requerimentos dos Deputados Padre João e Mauri Torres; aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 4.999/2010; discursos dos

Deputados Padre João e Carlin Moura, da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados André Quintão, Alencar da Silveira Jr., Antônio Júlio, Weliton Prado e

Adalclever Lopes; votação do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno;

verificação de votação; ratificação da aprovação - Votação, em turno único, do Projeto

de Lei nº 1.177/2007; votação do Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação; votação

da Emenda nº 1; rejeição - Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à

Constituição nº 63/2010; encerramento da discussão; questão de ordem; votação

nominal da proposta, salvo emenda; aprovação; votação nominal da Emenda nº 1;

aprovação - Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº

54/2009; discursos dos Deputados Padre João e Carlin Moura; encerramento da

discussão; requerimento do Deputado Padre João; deferimento; votação nominal da

proposta, salvo emendas e destaque; aprovação na forma do vencido em 1º turno;

votação nominal das Emendas nºs 1, 2, 4 e 5; aprovação; votação nominal da

Emenda nº 3; discurso do Deputado Padre João; aprovação - Discussão, em turno

único, do Projeto de Resolução nº 4.770/2010; aprovação - Discussão, em turno

único, do Projeto de Resolução nº 5.094/2010; aprovação - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Resolução nº 4.698/2010; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 5.075/2010; aprovação na forma

do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3 - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei Complementar nº 58/2010; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei Complementar nº 59/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno

- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 66/2010; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

1.482/2007; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.728/2010;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.708/2009; aprovação na
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forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Discussão, em turno único, do

Projeto de Lei nº 4.894/2010; discurso do Deputado André Quintão; encerramento da

discussão; votação do projeto, salvo emendas e subemendas; aprovação; votação

das emendas e subemendas com parecer pela aprovação; aprovação;

prejudicialidade das Emendas nºs 3 a 8, 25, 28, 32, 33, 51, 55, 80, 81, 83, 87, 92, 99,

113, 114, 134, 135, 144, 149, 150, 159, 161, 163, 166, 167, 169 a 171, 178, 183, 201,

203, 208, 209 e 218; votação das emendas com parecer pela rejeição; rejeição -

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.895/2010; encerramento da

discussão; votação do projeto, salvo emendas e subemendas; aprovação; votação

das emendas e subemendas com parecer pela aprovação; aprovação;

prejudicialidade das Emendas nºs 43 a 48, 50, 53, 80, 103, 129, 187, 188, 192 a 195,

385, 501, 512 a 514, 564 a 572, 578 a 581, 626, 628, 663 e 675; votação das

emendas com parecer pela rejeição; rejeição - Declarações de voto - Discussão e

Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final das Propostas

de Emenda à Constituição nºs 54/2009 e 63/2010, dos Projetos de Resolução nºs

4.698, 4.770, 4.999, 5.075 e 5.094/2010, dos Projetos de Lei Complementar nºs

45/2008, 58, 59 e 66/2010 e dos Projetos de Lei nºs 113, 558, 762, 955, 965, 1.177,

1.482 e 1.610/2007, 2.139, 2.215, 2.311, 2.428 e 2.525/2008, 3.399, 3.708, 3.725,

3.784, 3.786, 3.791, 3.857, 3.953, 4.036, 4.037, 4.047, 4.066, 4.071, 4.085, 4.086 e

4.102/2009, 4.137, 4.138, 4.145, 4.146, 4.159, 4.182, 4.223, 4.257, 4.283, 4.326,

4.413, 4.489, 4.498, 4.543, 4.613, 4.669 a 4.671, 4.688, 4.701, 4.706, 4.707, 4.718 a

4.721, 4.728, 4.736, 4.916, 4.917, 5.027, 5.074, 4.894 e 4.895/2010 - 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 - Agostinho Patrus Filho - 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 - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas
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Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - 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)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs 4.004/2009 e

5.017/2010 (À promulgação.) e dos Projetos de Lei nºs 294, 335 e 684/2007, 2.122,

2.333 e 2.344/2008, 3.126, 3.218, 3.391, 3.540, 3.666, 3.777, 3.783, 3.785, 3.787,

3.814, 3.935, 3.963 e 4.032/2009, 4.222, 4.249, 4.255, 4.256, 4.462, 4.513, 5.035,

5.038 e 5.050/2010 (À sanção.).

2ª Fase
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que a Proposta de Emenda à

Constituição nº 63/2010 seja apreciada 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 Mauri Torres em que solicita a inversão da pauta desta

reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010 sejam apreciados

em último lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 4.999/2010, da Comissão de

Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas

dispondo sobre a estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos

termos que menciona. 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, nobres colegas Deputados e Deputadas,

infelizmente chega o momento em que será apreciado o projeto de resolução. Desde

o início da sua tramitação, ainda na formatação de projeto de resolução, quando era

mensagem do Governador, nós da Bancada de Oposição, do PT e do PCdoB,

manifestamo-nos contrariamente ao governo do Estado legislar durante o período do

recesso parlamentar. Delegar amplos poderes para o Governador legislar é abrir mão

do nosso dever, da prerrogativa do Deputado e da Deputada. Não é concebível

delegar esse poder a um governo que está vigorando há oito anos, cujos núcleo e

equipe são os mesmos, inclusive o Governador eleito ou reeleito, que está no

planejamento desde 2003. Por que essa reforma administrativa, que alega ser

urgente, não foi feita antes, com a participação da Assembleia Legislativa, a fim de

dar oportunidade aos servidores públicos de se manifestarem? A única abertura
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existente para a participação do servidor público é aqui, com tramitação dos projetos

na Assembleia Legislativa e por meio das Comissões. Assim, há a possibilidade de

participação, até porque Secretarias importantes como a de Educação nunca

recebem os servidores ou os sindicatos, não dão oportunidade de o servidor público

se manifestar e de construir o melhor para o Estado de Minas Gerais. Nossa defesa é

em favor do Estado de Minas Gerais, dos servidores do Estado e das entidades da

administração direta e indireta do Estado. Por isso, somos contra esse projeto de

resolução.

Votaremos contrariamente a esse projeto de resolução por entender que legislar à

revelia da Assembleia Legislativa é uma prática da ditadura, de um governo

autoritário. Não me venham comparar lei delegada com medida provisória, porque

nem a emenda que apresentamos ao longo da tramitação, desde o início da

mensagem - posteriormente essa emenda foi reapresentada pelo Deputado Carlin

Moura - foi acolhida. De acordo com essa emenda, concedemos poder ao

Governador. Quantas leis delegadas teremos? Dez? Vinte? Trinta? Não sabemos.

Mas qual era a oportunidade que havia na emenda que apresentamos a esse projeto

de resolução? Que cada lei fosse apreciada pela Assembleia Legislativa, mesmo com

grande restrição da Constituição, que não permitiria nenhuma emenda. Poderíamos

votar contra ou a favor daquela lei; derrubá-la ou mantê-la. A medida provisória é

apreciada pelo Congresso, mas aqui nem isso poderemos fazer. Até a possibilidade

de apreciarmos cada lei nos foi tirada, mesmo com a restrição de não podermos

apresentar nenhuma emenda. Nós, Deputados, não devemos transferir ao

Governador uma missão nossa, um dever confiado pelo povo, a perspectiva de

legislar a favor dele, a favor de um Estado de Direito. Não poderemos ter um recesso

tranquilo se não soubermos o que pretende a equipe do governo, de um gabinete

fechado, trancado, porque não há abertura para a participação dos servidores. Em

nosso entendimento, isso ainda é inconstitucional, porque altera a administração

indireta, quando na resolução fica claro que se podem mudar os objetivos, que se

pode mudar tudo. Então, o rótulo será um, e o conteúdo será outro. Pode, por

exemplo, acabar com as administrações fazendárias no interior. Isso está claro na lei,

e vão poder fazê-lo. Depois, seremos procurados pela base: “E agora, como vamos
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fazer? Estou neste Município há 20 anos, há 30 anos trabalhando aqui; estruturei

minha família aqui”. A área de trabalho, como administração fazendária, pode ser

extinta, e mesmo na administração indireta.

Não sabemos o que será da Emater, da Epamig, da Cemig, da Copasa, do próprio

Ipsemg, por isso não podemos abrir mão da prerrogativa de legislar. Aqui são

sintetizados os interesses do povo mineiro, com diálogo, com debate, com a busca de

entendimento. Aqui existe abertura para a participação da sociedade civil organizada,

para os servidores públicos. E não é apenas abrir mão da nossa prerrogativa, mas

impedir a participação popular no processo legislativo. Seria omissão de nossa parte

e, para mim, omissão é sinônimo de covardia. Assim, rogo aos nobres pares que

votemos contra essa resolução, não simplesmente porque estamos contra o

Governador, mas porque queremos participar. Não podemos abrir mão de uma

missão que nos foi confiada pelo povo para estar com ele, defender os interesses

dele, o interesse de uma coletividade. Não podemos admitir que o governo que está

aí seja exemplo de gestão e de planejamento. Se assim o fosse, essa reforma

administrativa já teria sido feita com a participação desta Casa e dos servidores

públicos. O meu apelo é que não abramos mão dessa prerrogativa de legislar.

Podemos muito pouco como Deputado Estadual, e ainda querem nos tirar esse pouco

que podemos? Não podemos permitir isso. Esse é o nosso apelo e o da nossa

Bancada do PT, com a participação da Bancada do PCdoB. Agora temos a

oportunidade de externar a sua indignação em defesa do Estado Democrático de

Direito. Se garantirmos ao governo amplos poderes para legislar, estaremos ferindo a

democracia. Esse é o meu apelo aos nobres pares. Só poderemos ir tranquilos para o

recesso se derrubarmos essa resolução, porque não sabemos o que será feito com a

administração direta e, sobretudo, com a indireta, e com a vida dos servidores. Dizer

que não se pode mexer com servidores concursados é uma mentira, uma farsa,

porque a própria resolução dá essa abertura. Quando há extinção de um órgão da

administração indireta, é necessário fazer o remanejamento desses servidores,

portanto a vida deles será atingida. Peço aos nossos colegas que votem contra essa

resolução pelo povo mineiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Com a palavra, para



____________________________________________________________________________
2969

encaminhar a votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, ilustres

colegas Deputadas e Deputados, chegamos à fase final da tramitação da resolução

que autoriza o Governador do Estado a elaborar leis delegadas, a fazer leis durante

todo o mês de janeiro sem ouvir, sem consultar o Parlamento de Minas Gerais.

Durante toda a tramitação do projeto em 1º turno, Sr. Presidente, nas discussões das

Comissões, demonstramos a nossa posição contrária ao projeto de resolução. Essa

posição se fundamenta em alguns princípios que consideramos essenciais. O poder

para que o Governador faça leis atinge e ofende especialmente o Parlamento e isso é

muito grave. Toda vez que enfraquecemos o Parlamento também o desprestigiamos.

O interessante, Sr. Presidente, é que este é o momento mais inapropriado para se

pedir autorização para o Governador elaborar leis, porque, de forma legítima e

soberana, ele conseguiu eleger ampla maioria nesta Casa. Então, é altamente

contraditório eleger-se uma maioria e, ao mesmo tempo, afastá-la do seu poder

legítimo e institucional, que, no caso, é justamente fazer leis e exercer a sua função

legisladora. É ruim, isso fere a soberania popular, que elegeu 77 Deputados para a

17ª Legislatura. É um momento inapropriado, Sr. Presidente, porque a Assembleia de

Minas está fortalecida. Tanto isso é verdade que o povo elegeu Vice-Governador o

nosso grande Presidente, o Deputado Alberto Pinto Coelho. Então, não faz sentido,

neste momento, autorizarmos o Governador a elaborar leis delegadas.

O segundo argumento é o da continuidade, que foi discutido aqui. O Governador

escolhido pelos mineiros é um Governador de continuidade, está no poder há oito

anos, é mola mestra, é o cérebro pensante de uma concepção de gestão. Por que,

após oito anos de continuidade de gestão, há necessidade de um instrumento tão

excepcional como este das leis delegadas? Por quê? Será que o Governador mudará

tudo que está aí? Será que não podemos discutir com mais vagar e cautela a reforma

administrativa? Não somos contra a reforma administrativa; não somos contra o

direito legítimo e a necessidade legítima que o Governador do Estado tem para

algumas alterações na estrutura do governo; somos contra, definitivamente, o

afastamento da Assembleia. Quando um dos Poderes da República deixa de

funcionar, o que deixa de funcionar é o poder republicano.
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Imaginem se pedíssemos - em tese, porque não existe essa figura - um recesso do

Judiciário durante 30 dias. Nesse caso, o Governador do Estado ficaria responsável

pelo julgamento dos processos. Isso seria um escândalo. Por que isso pode

acontecer no Legislativo? Não podemos compactuar com isso, é um péssimo

exemplo, é uma péssima utilização de um instrumento que somente poderia ser

adotado em último caso, em situações excepcionalíssimas.

O terceiro argumento é o da agilidade. O Governador pede leis delegadas sob o

argumento de que necessita de mais agilidade. Esse argumento é falacioso, falso,

desrespeitoso, porque, quando se fala em agilidade, tenta-se impor-nos a pecha de

não sermos ágeis, e a Assembleia Legislativa fica enfraquecida. Como não somos

ágeis nesta Casa? O próximo projeto que votaremos, após essa resolução, é uma

proposta de emenda à Constituição - PEC - que estabelece o princípio da ficha limpa:

qualquer cargo no Executivo, de livre nomeação do Governador - Secretário de

Estado, Secretário Adjunto, Diretor de autarquia ou fundação -, deve ser preenchido

por pessoa que apresente uma ficha limpa, que não esteja condenada, em 2ª

instância, por algum crime de improbidade administrativa ou de ordem penal. Essa

PEC foi uma iniciativa deste Parlamento, uma proposta desta Casa, que discutiu, fez

encaminhamentos e ouviu sugestões. Será votada e aprovada em 2º turno. Esta

Assembleia Legislativa não é pouco ágil, porque, quando quer, sabe fazer o seu

trabalho.

É inadmissível; não podemos concordar com essa atitude, porque fechar esta Casa

por um mês não é uma medida salutar, saudável. Então, não podemos concordar

com isso, somos contra essa resolução que autoriza o Governador do Estado a

elaborar leis delegadas. O problema central, Sr. Presidente, é muito mais grave que

todos os outros. Entendo a gravidade. Com todo esse contexto favorável ao

Governador nesta Casa, qual é o motivo para esse pedido?

Com todo o contexto favorável nesta Casa, por que ele quer leis delegadas? Na

verdade, Sr. Presidente, só posso entender que a situação financeira do Estado seja

grave, especialmente a de sua dívida pública, que foi mal negociada na década de 90

pelo ex-Governador Azeredo, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele

negociou a dívida pública do Estado de Minas Gerais em condições extremamente
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desvantajosas, com juros de 7,5% sobre o principal e na Tabela Price. Todos os

números mostram que o governo não está conseguindo manter o serviço da dívida

em dia. Está difícil fazer hoje uma reforma administrativa, porque o cobertor está

curto. A dívida do Estado é tão grande que o Governador não dá conta de fazer o que

quer. A dívida não vai lhe permitir fazer muitas coisas. Ele terá de fazer corte de

salários e de benefícios de servidores.

Parece-me que esse debate, o Governador não quer fazer, mas nos colocamos

disponíveis. Não somos oposição ao Estado de Minas Gerais. Se o Governador

quiser fazer um debate franco, utilizando a figura ilustre e magnânima do Vice-

Governador, que hoje é o Presidente desta Casa, estaremos disponíveis. Ajudaremos

o Estado de Minas Gerais; ajudaremos os Poderes constituídos do Estado a

repensar, a pedir uma renegociação da dívida pública. Mas, para isso, a reforma

administrativa tem de passar pelo Plenário da Assembleia Legislativa. Leis delegadas

não contribuem para esse debate, não contribuem para a democracia nem reforçam o

parlamento. No momento em que o parlamento está sendo questionado por

aumentos abusivos de salário, o que vamos dizer ao povo sobre as leis delegadas? O

que o povo vai pensar de nós? Vai querer que fiquemos fechados o resto da vida.

Leis delegadas só enfraquecem o parlamento. Não podemos compactuar com elas.

Somos contra, contra, contra a aprovação de leis delegadas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria

Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero concordar

com todos os argumentos mencionados pelo nosso Líder, o Deputado Padre João, e

pelo Deputado Carlin Moura.

Quero acrescentar que recebemos um documento detalhado do Sind-UTE, que é o

nosso Sindicato, pois sou professora aposentada, bem como dos vários sindicatos

que acompanham o trabalho desta Casa. Eles se colocam em posição contrária à lei

delegada. Por tudo o que foi dito, sabemos que não há necessidade de lei delegada

neste momento. Nesta Casa, a grande maioria é da base do governo, e, por isso, não

haveria nenhuma dificuldade em se aprovar lei.

Esta Casa tem-se firmado, em nível nacional, como a Casa de debates e de
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participação popular. Está ali o grande companheiro Deputado André Quintão, que é

Presidente da Comissão de Participação Popular e pode confirmar o que estou

dizendo. A Mesa tem dado abertura para que esta Casa seja o espaço da

democracia, da participação popular; mostra exatamente o contraditório, para que

haja decisões verdadeiramente definidas pela ampla maioria.

Quero deixar registrado, como representante da mulher mineira do PT, nosso

posicionamento contrário à lei delegada. Ontem, nesta Casa, ponderei a questão da

atual Secretaria de Educação. Como professora, quero registrar, mais uma vez, o

meu posicionamento. Espero que o ilustre Governador, que é professor, possa olhar,

com muito carinho, este momento de transição. Enquanto as várias secretarias de

Estado participam do debate, estão sempre presentes, a Secretaria de Educação tem

deixado muito a desejar. Existem vários questionamentos, não apenas da Oposição,

mas também do movimento social. Quero reafirmar a necessidade de que o tema

seja pautado pelo novo governo neste momento de discussão, porque, se temos em

Minas Gerais uma efervescência na participação popular, a educação tem de ser o

carro-chefe, tem de ser a área que lidera realmente a participação popular no Estado,

o que não tem acontecido. Que haja, então, uma discussão aprofundada dessa

questão, que está sendo posta na Casa neste momento oportuno de mudanças. Mais

uma vez, reafirmo nosso voto contrário às leis delegadas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

desde a chegada à Casa desse projeto de resolução que autoriza o governo estadual

a proceder a várias readequações administrativas sem passar pela Assembleia

Legislativa, temos manifestado nossa posição contrária de maneira muito clara, por

vários motivos. O primeiro deles diz respeito à conveniência e necessidade de o

governo usar neste momento esse expediente previsto na Constituição Estadual, num

cenário em que o Governador foi reeleito, a Assembleia Legislativa está em pleno

funcionamento, não há nenhuma calamidade pública, emergência ou situação que

provoque a necessidade de um arranjo administrativo sem os procedimentos usuais e

rotineiros da democracia. O mecanismo da lei delegada é previsto para situações
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excepcionais, e não, para ser adotado como um instrumento de rotina. Esse é o

primeiro aspecto. Poderíamos até arguir a inconstitucionalidade da medida, uma vez

que não há nenhum fator excepcional que provoque a edição da lei delegada.

O segundo aspecto é a questão do fortalecimento deste Poder. O Poder Legislativo

representa a pluralidade das ideias, opiniões e posicionamentos da sociedade. Ao

escolher os partidos e eleger os Deputados e as Deputadas, a sociedade está

também externando uma opinião, uma sintonia com determinada forma de pensar. E

é aqui no Legislativo, na apreciação dos projetos de lei, que essas posições se

manifestam. Quando o Governador retira do Poder Legislativo essa possibilidade, a

sociedade está sendo também prejudicada no seu propósito de influenciar as

decisões aqui tomadas.

Tenho dito que o governo reeleito tem todo o direito de promover as adequações

administrativas, tem todo o direito de ajustar a máquina pública, tem todo o direito de

tomar aquelas decisões a bem do interesse público. Mas essas decisões têm no

Poder Legislativo seu espaço maior de debate público. Aqui é a arena da discussão

coletiva.

Aqui é o lugar onde os movimentos sociais, os servidores, os sindicatos, os

Deputados e as Deputadas têm espaço para opinar. Então, na medida em que o

governo retira a Assembleia Legislativa desse debate, as decisões perdem em

legitimidade. Um governo reeleito, que teve o apoio das urnas, mas que, no seu ato

inaugural, no primeiro mês de mandato exclui a Assembleia Legislativa do processo

decisório perde em legitimidade.

Sr. Presidente, ao falar do terceiro aspecto, dirijo-me particularmente aos

Deputados do governo. Quando o próprio governo impede que a sua base de

sustentação opine sobre os destinos do nosso Estado, é porque ela está

enfraquecida. É como se fosse um atestado de desconfiança em relação às

inteligências aqui presentes; é como se o governo olhasse para a Assembleia e

dissesse que ela não tem capacidade para arbitrar, discutir, influenciar projetos de

relevância para o Estado. É como se alguém, no gabinete do Governador, dissesse a

S. Exa. para mandar a lei delegada, alegando que o pessoal da Assembleia é goela

larga, causa muita confusão, cria tantas emendas que desvirtuam o propósito dos
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projetos. Assim o Governador acha melhor deixar a Assembleia de lado para ficar

mais fácil aprovar o que ele quer. Sinceramente, se eu fosse Deputado da base de

governo ficaria ofendido politicamente. Se o governo tem uma maioria inconteste,

uma maioria expressiva que aprova tudo que quer, por que, então, não apresentar

esse projeto aqui na Assembleia Legislativa?

E, como último argumento, todos nós, seja Deputado da Oposição, seja Deputado

da Situação, temos experiência, trajetória, capacidade para opinar sobre o destino

das políticas públicas no Estado de Minas Gerais. Ademais, todos nós representamos

segmentos e regiões. Fomos excluídos desse processo democrático exatamente

quando o governo vai começar uma nova etapa e quando os Deputados que

acabaram de ser eleitos e reeleitos poderiam apresentar sugestões, melhorar os

projetos e até discordar de alguns pontos. Sabemos da baixa credibilidade que os

Legislativos em geral têm hoje no nosso país. Exatamente no momento em que o

Legislativo pode se afirmar, vem uma proposta que retira essa possibilidade.

Sr. Presidente, quero tentar, talvez num último esforço, apesar de ser difícil, fazer

esse apelo. A Oposição até assumiu o compromisso de votar, até o final do ano, sem

obstrução, qualquer projeto que fosse apresentado, mas, lógico, apresentando

emenda a favor ou contra a matéria. Firmamos esse compromisso para não

atrapalhar o governo porque sabemos ganhar e também perder. Sabemos que o

governo foi eleito, mas também fomos eleitos, também obtivemos votos. Os

Deputados e os partidos obtiveram votos.

Há aqui muitas pessoas importantes e experientes, inclusive com propostas que

devem ser votadas hoje, como a relativa à ficha limpa. Deveríamos ter o mínimo de

autonomia e não dizer amém a tudo o que o governo quer. Nós, que ajudaremos o

governo votando o Projeto Ficha Limpa, também poderemos ajudá-lo votando

contrariamente a autorização da lei delegada, para que as nossas inteligências

também possam ajudar na reforma administrativa que o Governador deseja fazer.

Por fim, Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, quero cumprimentá-lo. Não

estava presente ao discurso de V. Exa. Estivemos em campos distintos no processo

eleitoral, por decisões partidárias, mas quero dizer, de público, que V. Exa. foi um

excelente Líder de Governo e Presidente exemplar. V. Exa. está à altura dos desafios
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de Minas Gerais, e a Assembleia Legislativa está muito bem representada no governo

com a presença de V. Exa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Alencar

da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, vou encaminhar

favoravelmente. Não estou entendendo o que a Oposição diz: o governo deu

resultado, teve aprovação popular, deu banho nas urnas. Há oito anos o Governador

está trabalhando. Sabemos perfeitamente da sua responsabilidade para os próximos

quatro anos: superar o governo que aí está, tentar melhorá-lo. Sr. Presidente, com

satisfação, votarei favoravelmente. Mas vou lembrar aos meus companheiros que o

choro é livre. Podem falar o que quiserem. Temos certeza de que veremos, mais uma

vez, que valeu a pena.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, em relação ao

Projeto de Resolução nº 4.999/2010, sempre que queremos discutir lei delegada,

alguém diz que o Governador teve 68% dos votos, que houve aprovação. Se for

seguida essa lógica, deveríamos fechar esta Assembleia e cada um ir embora para a

sua casa. Assim o governo poderá legislar e executar suas prioridades sozinho, já

que teve votação espetacular. Mas essa não é a lógica na política. Houve disputa, ele

ganhou, mas não governará sozinho: precisa compartilhar o governo com esta

Assembleia. As leis delegadas são um equívoco. Só porque acha que teve votação

fantástica vai poder fazer as mudanças que quiser e, mais uma vez, prejudicar o

funcionalismo público? Aí está o grande engano. Quando tiver dificuldade com os

funcionários e de administrar, precisará da Assembleia.

Às vezes, fico incomodado quando alguns Deputados dizem que o Governador foi

aprovado. Pode até ter sido aprovado nas urnas, mas terá quatro anos para

comprovar que tem capacidade de administrar, de ser um bom Governador. Talvez o

governo do Aécio tenha sido bem avaliado equivocadamente pela população de

Minas, porque comprou e amordaçou a imprensa, não deixou que fossem divulgadas

as suas dificuldades.
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Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, fico preocupado, quando leio algumas

notas que fazem publicidade da segurança pública e afirmam que o governo diminuiu

os crimes violentos no Estado. Ao ligarmos o rádio, todos os dias, ouvimos notícias

de que houve, pelo menos, três ou quatro assassinatos em Belo Horizonte.

Em Pará de Minas, ocorreram mais de 15 assassinatos neste ano. No entanto, só

aparecem 3 ou 4 nos dados estatísticos da polícia. Na verdade, não é considerado

assassinato brutal, já que a pessoa não morreu assassinada na hora, mas somente

no hospital e houve a transferência.

É um governo que enganou todos nós. Quando se fala em lei delegada... Indaguei

ao Prof. Anastasia, que hoje é Governador, se enganou o povo mineiro e todos nós

quando falou sobre o choque de gestão e o propagou por todo o Brasil. Temos de

reconhecer o avanço do governo na questão da gestão, mas não foi toda essa

maravilha como pensam. Tanto é que estamos mudando todos os dias e há

insatisfação generalizada do funcionalismo público. Construiu a Cidade Administrativa

na lógica de que estaria economizando aos cofres públicos R$85.000.000,00 por ano,

mas teve de reduzir a carga horária dos que lá trabalham em 25%. Quanto custa isso

aos cofres públicos? Deixa-se de produzir durante duas horas no Estado.

Portanto essa é a discussão que queremos fazer. Na verdade, essa discussão da

lei delegada é um equívoco da Assembleia Legislativa. Até para encerrar a nossa

participação nesse processo, repito que, em 1964, em plena efervescência do golpe

militar, Magalhães Pinto tentou fazer uma lei delegada. O próprio partido dele não

autorizou nem a Assembleia. O governo precisou enviar o pedido a esta Casa para

fazer as reformas que, naquela época, queria fazer.

Então, nem o golpe militar conseguiu aprovar lei delegada. No entanto, num regime

democrático, a lei delegada parece que passou a ser a tônica da ditadura, que é

aquela que não depende do Parlamento para nada. Essa submissão e omissão da

Assembleia Legislativa custará muito caro não só ao Parlamento, mas também ao

Poder Executivo. Quando as leis são feitas apenas pelos técnicos, geralmente não

funcionam, possuem equívocos e trazem dificuldades para o governo. Alguns

técnicos querem criar leis na sua lógica, não respeitam a lógica do conjunto dos

trabalhadores, principalmente os da educação.
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Estamos preocupados. Votarei contra o Projeto de Resolução nº 4.994/2010. A

Assembleia está abrindo mão das suas prerrogativas. Repito: isso é um equívoco.

Hoje já há leis delegadas de mais. Alguém poderá dizer: “Mas V. Exa. ajudou a

aprovar a primeira lei delegada do Aécio”. Realmente ajudei a aprová-la, mas apoiado

em uma lógica apresentada, na época, pelo Governador Itamar Franco e depois pelo

próprio Governador Aécio Neves, que estava eleito. Aliás, disse-lhe que era contra

leis delegadas, pois o Parlamento tem de ter a responsabilidade de votar as matérias

que aqui chegam. Se o governo queria fazer outra reforma administrativa, é sinal que

as outras não deram certo. Foram editadas 130 leis delegadas. A proposta do

Parlamento era aprovar, neste período até dezembro, todas as leis delegadas que

aqui vieram. O governo preferiu usar a sua autoridade maior e o seu autoritarismo -

aliás, autoridade e autoritarismo são duas peças bastante distantes -, porque não

quer ter essa discussão na Assembleia. Na verdade, prefere fazê-la com meia dúzia

de pessoas, tomar as decisões e criar as leis delegadas que nada mais são do que

um decreto-lei e um ato institucional equivocado do próximo governo.

Por isso nos manifestamos contra esse projeto de resolução. Mais uma vez, a

Assembleia está omissa e submissa. Não podemos concordar. Esperamos que, no

próximo mandato, tenhamos uma Assembleia e uma imprensa mais independentes e

que, no dia 1º de janeiro, o espírito de Tancredo Neves baixe no Palácio da

Liberdade, no Prof. Anastasia, para que cite as mesmas palavras de Tancredo

quando assumiu o governo de Minas: “O primeiro compromisso de Minas é com a

liberdade”. Espero que, quando assumir definitivamente no dia 1º, o Prof. Anastasia

possa devolver realmente ao Estado de Minas a sua liberdade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todos. Concordo com o posicionamento de

vários Deputados e com o que foi dito pelo Deputado Antônio Júlio e pelos Deputados

do Bloco PT-PMDB-PCdoB. Já tentei imaginar mil e um motivos para o Governador

enviar a lei delegada a esta Casa, mas não consegui encontrar nem um justo. Ele já

estava efetivo no cargo de Governador, mas quis a reeleição. Então, não consigo

conceber os motivos que o levaram a encaminhar a esta Casa a lei delegada, que,
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infelizmente, interfere na autonomia e na independência desta Assembleia.

Sempre tivemos boa-vontade. Votamos favoravelmente muitos bons projetos para o

Estado de Minas Gerais nesta Casa e, até mesmo, os melhoramos. Não votamos

contra projeto bom para o Estado. Aprovamos várias proposições, melhoramos

algumas e ajudamos na obtenção de quórum para votá-las. Se não houvesse

Oposição nesta Casa, muitos projetos não teriam sido aprovados por falta de quórum.

Fico pensando, mas não encontro motivos. Terminamos a legislatura chateados.

Quando ingressamos nesta Casa, na legislatura anterior, o orçamento do Estado

estava em torno de R$17.000.000.000,00. Hoje a previsão é de quase

R$50.000.000.000,00, ou melhor, R$45.000.000.000,00 e, infelizmente, o governo

não conseguiu garantir a inclusão social, isto é, a inversão de prioridades no

orçamento para oferecer dignidade às pessoas que mais precisam. Na área da

saúde, não conseguimos o cumprimento da Emenda nº 29, que ainda precisa ser

regulamentada em Brasília. Não estão previstos, na peça orçamentária, recursos

necessários estabelecidos por essa emenda. Minas Gerais poderia sair na frente e

dar o exemplo, mas isso não acontecerá. Hoje, no Estado, a saúde está um caos,

mas já poderíamos ter sinalizado melhorias significativas nessa área.

O mesmo acontece com a segurança pública. Uma das maiores preocupações da

população é o aumento da criminalidade e da violência. Os recursos previstos não

são suficientes nem para dar dignidade aos profissionais, aos policiais que não

recebem auxílio-periculosidade, nem para garantir uma estrutura mínima, como

equipamentos, coletes e armamentos. É preciso dar autonomia e independência às

nossas polícias. Defendo o projeto do Deputado Sargento Rodrigues, o qual prevê um

fundo estadual de segurança pública, para que recursos arrecadados na área de

segurança pública, sejam gastos com segurança pública, e não desviados para o

caixa único do Estado. É fundamental a aprovação desse fundo.

Lamento principalmente o grande gargalo de terminarmos esta legislatura com os

nossos professores e vários servidores recebendo um salário de fome, com o qual

não é possível sobreviver. Refiro-me a um salário que não oferece dignidade aos

servidores nem as mínimas condições às famílias deles, que não conseguem pagar

aluguel, conta de energia - uma das maiores do País - ou de água. A situação é muito
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difícil. Ontem aprovamos o Plano Decenal de Educação, que é muito importante.

Apresentamos emendas que garantiriam dignidade aos servidores, mas, infelizmente,

elas não foram aprovadas; foram rejeitadas, principalmente aquelas relativas à

implementação do piso nacional inicial, que garantiriam aos servidores direitos

adquiridos com muita luta.

Fica aqui a nossa posição. Voto contrário à lei delegada. Deixamos aqui uma

mensagem de muita luta e força para que realmente o conjunto dos servidores e o

movimento social continuem mobilizados, pois, como sempre digo - e repetirei -, água

mole em pedra dura tanto bate até que fura, e o Parlamento, em nosso país, funciona

como feijão, sob pressão. A mobilização permanente é fundamental para fazermos a

transformação tão necessária, e ela deve continuar. Não podemos ficar parados,

quietos, senão os poucos direitos que temos vão por água abaixo.

Aproveito este momento para agradecer, primeiramente, a Deus e, em seguida, de

coração, a todos os servidores da Assembleia Legislativa: ao pessoal da faxina, à

direção, à imprensa, à Taquigrafia, enfim, a todos, por estes oito anos nesta Casa.

Agradeço a toda a população de Minas Gerais a expressiva votação que recebi - mais

de 240 mil votos - e a todos os colegas da Casa. Desejo sucesso ao nosso Vice-

Governador, Deputado Alberto Pinto Coelho, e a todos os companheiros, tanto os que

ficam quanto os que vão. De forma muito especial, quero cumprimentar os

companheiros que não foram eleitos. Infelizmente, isso faz parte da vida, do processo

eleitoral. Muitos tiveram uma votação expressiva, outros não obtiveram tanto

sucesso, mas são Deputados que realmente trabalharam e contribuíram muito. Fica,

então, aqui toda a nossa solidariedade e apoio. Desejo sucesso a todos os

companheiros da Casa.

Mais uma vez, agradeço a Deus e a toda a população a nossa expressiva votação.

Nosso trabalho continuará com muita firmeza. Desejo sucesso ao nosso Vice-

Governador e a todos os companheiros desta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes* - Sr. Presidente, encaminho favoravelmente o

projeto. Aproveito a oportunidade para dizer que o Deputado Weliton Prado deixará
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uma lição muito grande para este Parlamento, uma lição de persistência, de coragem.

Tenho a certeza de que V. Exa. chegará a Brasília diferente, com a experiência desta

Casa e com persistência. Deus iluminará o seu caminho, e V. Exa. voltará seus olhos

sempre para Minas. E, quando aqui voltar, ocupará cargos maiores. V. Exa. é um dos

Deputados mais focados e aguerridos que já conheci. Parabéns! Vá com Deus!

Tenho certeza de que o Parlamento nacional se engrandecerá com a sua presença.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. 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 e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, meu voto “sim” não foi computado.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 50 Deputados. Votaram “não” 12

Deputados. Está ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º

turno, o Projeto de Resolução nº 4.999/2010 na forma do vencido em 1º turno. À

Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.177/2007, do Deputado Domingos

Sávio, que institui o Dia da Liberdade em Minas Gerais, a ser comemorado

anualmente em 12 de novembro. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opinou pela aprovação do

projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Cultura, que opina

pela aprovação do Substitutivo nº 1 e pela rejeição da Emenda nº 1. Em votação, o

Substitutivo nº 1, 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. (-
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Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº

1.177/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2010, do

Deputado Alencar da Silveira Jr. e outros, que altera a Constituição do Estado,

vedando a nomeação ou a designação de cidadãos considerados inelegíveis, nos

termos da legislação federal, para os cargos que menciona. A Comissão Especial

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, a

proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai

submeter a matéria à votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.

260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à

votação por meio eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Gostaria de saber se está em votação o texto

original ou a emenda apresentada pela Comissão.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que está em votação a proposta original,

do Deputado Alencar da Silveira Jr., e já aprovada em 1º turno. Em votação, a

proposta, salvo emenda.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura -

Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra

- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
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Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Weliton Prado - Zé Maia.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, solicito que V. Exa. considere meu voto

“sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. A Presidência torna pública a retificação do

voto do Deputado Ivair Nogueira à Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2010: foi

registrado o voto “em branco”, e o Deputado se manifesta pelo voto “sim”. Votaram

“sim” 64 Deputados. Não houve voto contrário. Está aprovada a proposta, salvo

emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton

Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 62 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovada, em 2º turno, a Proposta de

Emenda à Constituição nº 63/2010 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009, do

Deputado Lafayette de Andrada e outros, que altera a Constituição do Estado para

adequação ao disposto na Constituição da República. A Comissão Especial opina

pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição na forma do vencido em 1º
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turno, com as Emendas nºs 1 a 5, que apresenta. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, serei breve nesta discussão, até porque

somos favoráveis à Proposta de Emenda à Constituição nº 54, que foi um esforço

para adequar a Constituição mineira à Constituição federal.

Em relação à Emenda nº 3, que foi destacada, há uma outra proposta de emenda à

Constituição em tramitação, que é a Proposta de Emenda à Constituição nº 61, com o

objetivo de resguardar a remuneração do servidor público em forma de subsídio e

não de salário, para dar amparo às leis votadas nesta Casa em junho, que alteraram

mais de 100 carreiras, ao terminar o primeiro semestre, às pressas. É uma

incoerência o Deputado Almir Paraca dizer que não há tempo hábil para uma reforma

administrativa, já que, em um mês, com a equipe de gabinete, isso terá de ser feito.

Em menos de um mês, em junho, trabalhamos com mais de 100 carreiras de

servidores públicos.

O problema da Proposta de Emenda à Constituição nº 54 é a Emenda n° 3, a que

somos contrários. Somos favoráveis a todo conteúdo da proposta, mas somos

contrários à Emenda nº 3, por não aprovarmos a remuneração do servidor público em

forma de subsídio, e não de salário. Tantas gratificações conquistadas foram

retiradas, e há uma restrição na própria progressão das carreiras, na linha de salário

e na valorização do servidor público. Por isso, essa é a nossa manifestação. Em seu

conteúdo como um todo, entendemos a importância e até mesmo a urgência da

adequação da Constituição Estadual à Constituição Federal em relação aos temas.

Houve adequação no âmbito federal, mas não no estadual, ocorrendo até duplo

sentido na interpretação de determinados textos e, às vezes, contradição. Essa

adequação é necessária e importante. Por isso, somos favoráveis à Proposta de

Emenda à Constituição nº 54, mas não somos favoráveis à Emenda nº 3, sobretudo

no que diz respeito aos funcionários da educação, pois temos de buscar uma forma

de valorizá-los. Não queremos retirar as conquistas do profissional de educação, mas

isso acontecerá se a Emenda nº 3 for aprovada.

Todos os políticos discursam sobre a importância da educação, sem a qual

nenhuma nação se desenvolve. A educação é essencial para o avanço de um país. A
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educação é importante para a família e para a sociedade como um todo. Esse é o

nosso grande desafio. Temos de sair do discurso e ir para a prática, e não há prática

mais decisiva do que a alteração da lei. Valorizar a educação é derrubar a Emenda nº

3, valorizando os profissionais da educação. Coerência é uma palavra pequena, mas

deve nos perseguir a cada minuto da nossa existência. Temos de estar muito atentos

a essa palavra em cada instante da vida. Temos de refletir sobre a coerência em

cada ação, nos nossos discursos e nos nossos princípios. Se queremos valorizar a

educação, é importante derrubarmos a Emenda nº 3. Aprovamos o conteúdo da

proposta de emenda à Constituição, com exceção da Emenda nº 3 que foi

apresentada. Não foi possível aprofundar o debate da Proposta de Emenda à

Constituição nº 61, e a colocaram na Proposta de Emenda à Constituição nº 54. É

como se a Proposta de Emenda à Constituição nº 54 fosse uma barriga de aluguel.

Toda a proposta foi colocada na forma da Emenda nº 3, o que esvaziou o debate. Na

tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de forma independente, era

possível aprofundar o debate mostrando as contradições e as perdas. A Emenda nº 3

esvaziou o debate, por isso somos contrários a ela. Sr. Presidente, serei objetivo para

contribuir com os colegas neste último dia de trabalho, utilizando menos de 10

minutos, embora tivesse uma hora para discutir. Utilizo menos de um sexto do tempo

para que outros Deputados possam manifestar-se, sem prejudicar o dia de trabalho.

Seria uma omissão não mostrarmos aos pares a importância da proposta de emenda

à Constituição e a grande contradição ocorrida quando foi incorporada a Proposta de

Emenda à Constituição nº 61 na forma da Emenda nº 3. Essas são as minhas

considerações.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente,

Beatriz Cerqueira, Coordenadora-Geral do Sind-UTE-, que acompanha atentamente

esta votação. No que diz respeito à Proposta de Emenda à Constituição n° 54, Sr.

Presidente, num primeiro momento não havia nenhuma divergência quanto ao

conteúdo de tal proposta, o que dispensaria qualquer tipo de discussão ou de

encaminhamento porque na proposta original fomos favoráveis à aprovação da

proposta sob comento. O problema ocorreu agora, na tramitação em 2º turno, com a
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proposta de inclusão da Emenda n° 3. E é relativo à  Emenda nº 3 o motivo da nossa

discordância e preocupação. Não usarei o tempo que me cabe, mas serei rápido e

objetivo. A referida proposta de emenda à Constituição foi fruto de seminário

realizado nesta Casa, onde se formou uma comissão especial. Originalmente essa

proposta visava simplesmente adequar a Constituição do Estado às modificações

anteriores da Constituição Federal. Portanto, seria uma emenda muito técnica à

Constituição, uma emenda de adequação de redação à Constituição do Estado

relativamente às modificações que, ao curso de 20 anos, a Constituição Federal

apresentou. Quanto a isso não há dificuldade de compreensão, de entendimento e de

aprovação. Meramente adequação da Constituição do Estado à Constituição Federal.

Mas, para nossa surpresa - e estamos muito chateados com isso -, verificamos o

conteúdo da Emenda n° 3, apresentada em 2º turno: e sta simplesmente pegou o

conteúdo da Proposta de Emenda à Constituição n° 31 , que está tramitando, que é

justamente aquela famigerada emenda que propõe acabar com a carreira do

professor público da rede estadual de Minas Gerais. A Emenda à Constituição n° 61

visa a dar legitimidade, constitucionalidade àquela figura do subsídio que o governo

criou às pressas, antes do processo eleitoral, para tentar pôr fim à greve dos

professores. E a Emenda à Constituição n° 61, que f oi transcrita, reproduzida, pela

Emenda n° 3, retira direitos dos professores da red e estadual porque legitima o

subsídio. E, com o subsídio, o professor não terá mais a carreira, pois perderá o

adicional por tempo de serviço, o adicional de desempenho, o adicional de

produtividade, o adicional de regência de classe - o famoso pó de giz -, que são

direitos adquiridos pelos professores da rede estadual, direitos esses elevados ao

nível constitucional porque estão previstos na Constituição do Estado. E agora, com a

Emenda n° 3, a proposta é retirar esses direitos.

É inadmissível retirar direitos de uma categoria tão sofrida, tão maltratada e

marginalizada como a dos professores estaduais. Essa proposta que o governo está

encaminhando é extremamente equivocada e prejudicial aos professores. Estes

pleiteiam há anos - e por isso vêm lutando - a implementação do piso salarial, o piso

nacional dos professores, mas sem retirada de carreira. Um piso salarial de

R$1.324,00 acrescido dos direitos adquiridos e da progressão de carreira, e não da
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forma como o governo pretende fazer, criando uma lei que aprova o subsídio, uma lei

contrária à Constituição. Agora, tenta mudar a Constituição. Aqui em Minas, a

democracia é de cabeça para baixo; aqui em Minas, a democracia é o contrário da

concepção normal. Primeiro, o Parlamento não legisla, quem legisla é o Governador.

Segundo, aprovam-se leis contrárias à Constituição e depois, a Constituição é que

tem de se adequar às leis. Ou seja, há uma inversão absoluta de valores. Somos

contrários à Emenda nº 3 acrescida à Proposta de Emenda à Constituição nº 54,

porque ela é prejudicial à carreira dos professores.

Deve-se registrar também que o governo, naquilo que interessa a ele, tem muita

agilidade em cumprir compromisso. Mas, no que é de interesse dos professores, o

governo não cumpre. A gloriosa greve dos professores da rede estadual de ensino,

muito bem conduzida pelo Sind-UTE, teve fim mediante um acordo assinado pela

Secretaria de Estado de Planejamento e pelo Sind-UTE com o aval da Assembleia

Legislativa. Nesse acordo há vários compromissos firmados como, por exemplo, a

realização de concurso público para os professores da rede estadual. Conforme

acordo assinado em maio deste ano, o concurso deveria ter sido realizado até julho

de 2010. Ontem, em audiência na Comissão de Educação, contamos com a presença

do Sind-UTE, da Secretaria de Educação e da Seplag. Tanto a Seplag quanto a

Secretaria de Educação não souberam esclarecer quando será publicado o edital do

concurso. O governo não cumpre o acordo por ele assinado. Também ficou

estabelecido que haveria vagas, por meio de concurso público, para Sociologia,

Filosofia e Ensino Religioso, mas até hoje o governo não sinalizou o cumprimento

desse acordo. Não se garante concurso público, não se garantem os mecanismos

estabelecidos no acordo. A Secretaria de Estado de Educação nem sequer recebe os

representantes do Sind-UTE. Mas agora, para aprovar uma reforma da Constituição

do Estado, para retirar direitos adquiridos dos professores, o governo tem agilidade,

tem palavra, tem compromisso. É inadmissível. A Emenda nº 3 é um desrespeito aos

professores da rede estadual de ensino, porque lhes retira direitos, enfim, ela é

prejudicial aos professores públicos do Estado de Minas Gerais. Somos contra,

vamos votar contrariamente à Emenda nº 3. Vamos votar favoravelmente à Proposta

de Emenda à Constituição nº 54, pedindo o voto contrário dos Deputados e das
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Deputadas na votação da Emenda nº 3. Para não terem dúvida, senhoras e

senhores, ilustríssimos colegas Deputados e Deputadas, antes da eleição V. Exas.

ficaram muito bravos, porque disseram que tinham votado contra o piso salarial dos

professores. Agora já não há eleição, e já não há dúvida: quem ficou preocupado por

ter votado contra os professores está no momento de se redimir. Deputados e

Deputadas, se quiserem fazer justiça aos professores, está na hora de votarem

contrariamente à Emenda nº 3, à retirada de direitos, enfim, está na hora de votarem

contrariamente ao fim da carreira do professor da rede pública. Então, V. Exas. estão

bem esclarecidos para não terem dúvida, para depois não irem lá fora dizer que

estamos tentando confundi-los. Companheiros Deputados e companheiras

Deputadas, para votarmos a favor dos professores, precisamos rejeitar a Emenda nº

3. Do contrário, se escolhermos o caminho mais fácil e aprovarmos uma lei delegada,

o Governador, numa canetada só, poderá retirar os direitos da categoria. Pensem,

pois a Assembleia Legislativa está sendo chamada à responsabilidade. Temos de

derrotar a Emenda nº 3, porque, senão, aí sim, a Assembleia Legislativa de Minas

Gerais estará votando contra os professores do Estado de Minas Gerais. Fica aqui o

nosso registro, o nosso apelo para que votemos contrariamente à Emenda nº 3 à

Proposta de Emenda à Constituição nº 54.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, V. Exa. é

membro efetivo da Comissão de Educação e nos representa muito bem. Também sou

professora e faço coro com as suas palavras, pois não podemos, de forma alguma,

aprovar a Emenda nº 3. Houve amplo debate nesta Casa, com acompanhamento do

Sind-UTE, com a presença da Beatriz, sua Presidente, e de toda a coordenação do

Sind-UTE. Agora, mais uma vez, fica enfatizado que a Secretaria de Educação não

cumpriu os acordos mencionados por V. Exa., e esta Casa ainda consegue impor a

Emenda nº 3, que garante subsídios, e não o que foi definido no acordo, que seria o

piso salarial nacional.

Quero dizer de público que nós, professores, mais uma vez, devemos ficar atentos,

acompanhar de perto o processo e solicitar novamente ao atual ilustre Governador,

eleito para a próxima legislatura, que olhe com carinho e atenção para a Secretaria

de Educação, para que ela possa representar a nossa categoria e ser atuante,
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participativa, aberta ao diálogo com os professores, os Diretores de Escola e o Sind-

UTE.

Deixo registrado que concordamos com V. Exa.: somos a favor da Proposta de

Emenda à Constituição nº 54 e contra a Emenda nº 3, que tira direitos dos

professores. Obrigada.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara.

Para não restar dúvida, a Emenda nº 3 acrescenta o art. 283-A à Constituição do

Estado, que retira direitos adquiridos dos professores, como adicionais de tempo de

serviço, de desempenho, de produtividade e de regência de classe. Se votarmos a

Emenda nº 3, que acrescenta o art. 283-A, estaremos sepultando a carreira dos

professores do Estado de Minas Gerais. Nosso posicionamento é contrário à Emenda

nº 3. Deixo o nosso registro e o nosso apelo: vamos fazer justiça aos professores

rejeitando a Emenda nº 3 da Proposta de Emenda à Constituição nº 54.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. A

fim de proceder à votação por meio eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e

aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a votação

destacada da Emenda nº 3. A Presidência defere o requerimento, de conformidade

com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, a proposta, salvo

emendas e destaque.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

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 - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
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Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João

- Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 66 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a proposta, salvo emendas e destaque. Em votação, as Emendas nºs 1, 2,

4 e 5.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

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

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo

Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -

Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton

Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 67 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1, 2, 4 e 5. Votação da Emenda nº 3. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Serei muito breve. Gostaria de lembrar aos nobres

colegas que essa emenda era a Proposta de Emenda à Constituição nº 61, que

tramitava e resguardava todas as leis que foram votadas aqui no mês de junho,
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mudando as carreiras dos servidores, sobretudo dos profissionais da educação. Por

isso somos contra. Peço o apoio dos colegas para votarem contrariamente a essa

emenda.

Aproveito, Sr. Presidente, nosso Vice-Governador eleito, que será diplomado logo

mais, para dizer que ontem estivemos aqui com o Líder do Governo, Deputado Mauri

Torres, e não foi cumprido o acordo com o Sind-UTE, com os profissionais da

educação. Durante o movimento da greve, foi feito um acordo assinado aqui na sala

da Presidência. Então fomos avalistas, tanto o Líder da Oposição quanto o Líder do

Governo e o próprio Presidente. Esse acordo não foi cumprido. De um lado, as coisas

têm de acontecer, do lado dos profissionais da educação, que interromperam o

movimento de greve.

Sr. Presidente, de acordo com a Cláusula nº 4 daquele acordo, assinado por

Renata Vilhena e pelos dirigentes do Sind-UTE, seria realizado um concurso público

até o mês de julho. Até hoje não foi publicado sequer o edital. Nem previsão há. Hoje

não temos garantia nem da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão nem da

Secretaria de Educação sobre quando será realizado esse concurso público.

E o pior é que foi sinalizado que, quando houver concurso público, não serão

contemplados cargos para professores de Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso. O

apelo que fazemos ao nosso Presidente e Vice-Governador eleito e ao Líder do

governo, Deputado Mauri Torres, é que cumpram o acordo que foi assinado nesta

Casa. A Assembleia Legislativa teve o papel importante de mediação entre o

movimento e o governo, porque o governo não estava recebendo os dirigentes do

movimento. Firmam um acordo, em que acreditamos e confiamos, mas que não será

cumprido.

Ontem, a Secretaria de Planejamento e Gestão, representando a Secretaria de

Educação, esteve na audiência pública, mas não nos deu garantia de quando será

publicado o edital e o seu teor. Votamos contra porque o acordo não está cumprido.

Nesse sentido, essa emenda, que era toda a Proposta de Emenda à Constituição nº

61, tira direitos dos profissionais da educação, dos servidores; na verdade, complica

toda a carreira dos servidores. Por isso, contamos com os nobres colegas Deputadas

e Deputados para votarem contra a Emenda nº 3, porque dessa forma iremos
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valorizar os profissionais da educação.

Não existe política pública de educação de qualidade se não investirmos, se não

valorizarmos quem a executa, aliás, correndo risco de morte. Ocorreram mortes em

salas de aula. Quando não contemplamos disciplinas importantes como Filosofia,

Sociologia e Ensino Religioso, que ajudam na formação do caráter do ser humano,

não contribuímos com a sociedade, e isso compromete a qualidade do ensino. Não

resolve o problema colocar polícia nas escolas, se não conseguirmos trabalhar a

mente e o coração dos adolescentes e jovens. Por isso o nosso apelo, Sr. Presidente,

Vice-Governador eleito, para que seja cumprido o acordo assinado nesta Casa,

porque até hoje não sabemos sequer quando será publicado o edital do concurso,

que deveria ter sido realizado em julho. Pela educação, pelos servidores públicos,

peço aos colegas que votem “não” para a Emenda nº 3.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 3.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José

Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Marcus Pestana - Mauri Torres - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela

Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

- Registram "não" os Deputados e a Deputada:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura

- Carlos Gomes - Durval Ângelo - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara - Padre João -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Weliton Prado.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, votei “sim”, mas o meu voto não
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apareceu no painel.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 55 Deputados. Votaram “não” 13

Deputados. Está aprovada a Emenda nº 3. Está, portanto, aprovada, em 2º turno, a

Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009 na forma do vencido em 1º turno,

com as Emendas nºs 1 a 5. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.770/2010, da Comissão

de Fiscalização Financeira, que ratifica Regime Especial de Tributação concedido ao

contribuinte mineiro da indústria náutica, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26/12/1975. 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 Resolução nº 5.094/2010, da Comissão

de Fiscalização Financeira, que ratifica Regime Especial de Tributação concedido ao

contribuinte mineiro dos segmentos nele descritos, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26/12/1975. 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 Resolução nº 4.698/2010, da Mesa da

Assembleia, que dispõe sobre o estágio probatório no âmbito da Assembleia

Legislativa e dá outras providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

projeto, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. 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. 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 2º turno, o Projeto de Resolução nº 4.698/2010 com as

Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 5.075/2010, da Mesa da

Assembleia, que altera a Resolução nº 5.176, de 6/11/1997, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas
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nºs 1 a 3, que apresenta. 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.

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 2º turno, o Projeto de Resolução nº 5.075/2010 na forma do vencido em 1º turno,

com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 58/2010, do

Procurador-Geral de Justiça, que altera dispositivo da Lei Complementar nº 34, de

12/9/1994, e da Lei Complementar nº 61, de 12/7/2001, os quais dispõem sobre a

organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. As Comissões de

Fiscalização Financeira e de Administração Pública opinam pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o 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 sua

presença no painel, que o façam neste momento. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Antônio Genaro - 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 - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor

Viana - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -

Leonardo Moreira - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
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Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Deputado Lafayette de Andrada - Meu voto é “sim”.

O Deputado Padre João - Meu voto é “sim”.

O Deputado Gil Pereira - Meu voto é “sim”.

O Deputado Pinduca Ferreira - Meu voto é “sim”.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Meu voto é “sim”.

O Deputado José Henrique - Meu voto é “sim”.

O Deputado Ivair Nogueira - Meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 65 Deputados. Não houve

voto contrário. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 58/2010. À

Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 59/2010, do

Procurador-Geral de Justiça, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 66, de

22/1/2003, que criou o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -

FEPDC - e o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor. As Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira

opinam pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai

submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o 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. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Antônio Genaro - 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 - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor

Viana - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
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Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira -

Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 65 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 59/2010 na forma

do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 66/2010, do

Procurador-Geral de Justiça, que altera o Anexo da Lei Complementar nº 34, de

12/9/1994. 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.

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 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. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Antônio Genaro - 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 - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor

Viana - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
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Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 63 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 66/2010 na forma

do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.482/2007, do Deputado Wander

Borges, que institui o Dia Estadual de Combate à Violência contra a Mulher. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. 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 turno único, do Projeto de Lei nº 4.728/2010, do Deputado Marcus

Pestana, que institui o Dia Estadual do Antigomobilismo. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura 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 3.708/2009, do Deputado Sargento

Rodrigues, que acrescenta o § 3º e altera o "caput" do art. 1º da Lei nº 12.223, de

1º/7/1996, que obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil.

A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. 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 Lei nº

3.708/2009 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.894/2010, do Governador do

Estado, que dispõe sobre a revisão do PPAG para o exercício de 2011. A Comissão
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de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 10

e 37, apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 145 a 148, 151 a 158,

160, 162, 164, 165, 168, 172 a 177, 179 a 182, 184 a 200, 202, 204 a 207, 210 a 217,

219 a 225, apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Emendas

nºs 226 a 290, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3 a 8, 25, 28, 55, 81, 83, 87, 99,

113, 134, 144, 149, 150, 159, 161, 163, 166, 167, 169 a 171, 178, 183, 203, 208 e

218, apresentadas por esta Comissão; e pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 9, 11 a

24, 26, 27, 29 a 31, 34 a 36, 38 a 50, 52 a 54, 56 a 79, 82, 84 a 86, 88 a 91, 93 a 98,

100 a 112, 115 a 133 e 136 a 143. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para

discutir, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, serei breve, não será necessário todo o tempo. Porém,

é importante, não só em nome da Comissão de Participação Popular, mas, tenho

certeza, da Comissão de Fiscalização Financeira, apresentar, antes da votação, um

rápido e sintético balanço do processo de revisão deste ano.

A Assembleia Legislativa tomou a decisão acertada de, mesmo sendo ano eleitoral,

não abrir mão da realização das audiências públicas de revisão do PPAG. Com todo

apoio da Mesa, do Presidente e do corpo técnico da Assembleia, realizamos

audiências descentralizadas no Triângulo, na Zona da Mata, no Jequitinhonha, no

Mucuri, na região Central e em Belo Horizonte, com a participação de mais de 800

representantes das mais diversas áreas da sociedade civil organizada, entidades,

sindicatos, governos locais, Vereadores, ONGs, conselheiros das mais diversas

políticas públicas, num processo que resultou em mais de 360 propostas populares

transformadas em 230 propostas de ação legislativa, uma vez que várias foram

aglutinadas.

E, por sua vez, cada uma dessas propostas foi apreciada pela Comissão de

Participação Popular e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Foram 119 propostas aprovadas na forma de requerimento e, relativamente ao

PPAG, 82 emendas aprovadas, sendo que o seu desdobramento redundou em 60

emendas para o orçamento de 2011.

Foi um processo muito rico, de participação muito qualificada, com muita
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concentração de emendas: no caso da saúde, para melhoria ou reformas,

principalmente, de hospitais de cidades-polo; na área de assistência social, para

estruturação dos Centros de Referência da Assistência Social - Cras -; para a

valorização da memória e da cultura popular do Vale do Jequitinhonha; para ações

direcionadas para o Escola Família Agrícola; para operacionalização de conselhos de

direitos, principalmente tendo em vista que, no ano de 2011, faremos conferências

estaduais em várias áreas; para a Defensoria Pública do Estado; na área de

segurança alimentar, demos apoio à implantação da Lei nº 11.947, que obriga

Estados e Municípios a adquirirem, no mínimo, 30% da alimentação escolar

diretamente da agricultura familiar. Restauramos uma importante ação, no âmbito da

saúde, de apoio ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional nos Municípios;

elaboramos um conjunto de propostas na área de combate às drogas; foi formulada

uma nova ação para um plano estadual interdisciplinar, que articula defesa social,

saúde, educação, assistência social e políticas de juventude no enfrentamento às

questões das drogas em Minas Gerais; para apoio à economia solidária, às

associações dos catadores de materiais recicláveis, às ações de erradicação do

trabalho infantil e enfrentamento à violência e exploração sexual; e também

direcionadas à promoção dos povos indígenas e quilombolas e a várias iniciativas de

Municípios nas várias regiões de Minas Gerais.

Uma ação que considero muito relevante é a instituída no âmbito da Copasa, a

Copanor, para abastecimento de água das comunidades rurais com até 200

habitantes. Talvez essa seja uma das principais novidades do PPAG. Eu próprio não

tinha conhecimento dessa lacuna no planejamento público de Minas. A Copanor não

atendia a comunidades com até 200 habitantes em seu sistema de água, então

criamos uma ação nova. Quero agradecer, e muito, aos Deputados da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária a sensibilidade no acolhimento dessa

proposta em particular. Foi impressionante a audiência no Jequitinhonha, a

mobilização de comunidades que hoje não têm água para beber. Agora a Copanor

deverá ter estrutura operacional e de atendimento para pequenas comunidades do

semiárido mineiro.

Quero também agradecer aos Deputados Duarte Bechir, Carlin Moura, Eros
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Biondini e João Leite, da Comissão de Participação Popular, que fizeram a análise

dessas 362 propostas. Foi um trabalho intenso, de negociação com a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio do corpo técnico da Assembleia

Legislativa, dos gestores da Seplag e do governo do Estado que participaram das

audiências. Esse registro merece ser feito.

Por fim, quero dizer que aprovamos uma proposta para o governo para que, no

próximo ano, junto à Assembleia, discutamos o PPAG 2012-2015 com todas as 10

macrorregiões do Estado, antes de a proposta ser encaminhada a esta Casa.

Portanto, pedimos a autorização e a licença do Deputado Mauri Torres, por se tratar

de projeto do Governador, mas, em função do processo que desenvolvemos na

Assembleia, encaminho, neste momento de discussão, para economizar tempo, pela

aprovação do parecer da Comissão de Fiscalização Financeira. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as

emendas e subemendas com parecer pela aprovação. As Deputadas e os Deputados

que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a

aprovação das respectivas subemendas, ficam prejudicadas as Emendas nºs 3 a 8,

25, 28, 55, 81, 83, 87, 99, 113, 134, 144, 149, 150, 159, 161, 163, 166, 167, 169 a

171, 178, 183, 203, 208 e 218. Com a aprovação da Emenda nº 188, fica prejudicada

a Emenda nº 32; com a aprovação da Emenda nº 183, fica prejudicada a Emenda nº

33; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 178, fica prejudicada a

Emenda nº 51; com a aprovação da Emenda nº 215, fica prejudicada a Emenda nº

80; com a aprovação da Emenda nº 155, fica prejudicada a Emenda nº 92; com a

aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 149, fica prejudicada a Emenda nº 114;

com a aprovação da Emenda nº 191, fica prejudicada a Emenda nº 135; com a

aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 167, ficam prejudicadas as Emendas nºs

201 e 209. Em votação, as Emendas nºs 1, 2, 9, 11 a 24, 26, 27, 29 a 31, 34 a 36, 38

a 50, 52 a 54, 56 a 79, 82, 84 a 86, 88 a 91, 93 a 98, 100 a 112, 115 a 133 e 136 a

143. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto

de Lei nº 4.894/2010 com as Emendas nºs 10, 37, 145 a 148, 151 a 158, 160, 162,

164, 165, 168, 172 a 177, 179 a 182, 184 a 200, 202, 204 a 207, 210 a 217, 219 a

225 e 226 a 290 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3 a 8, 25, 28, 55, 81, 83, 87,

99, 113, 134, 144, 149, 150, 159, 161, 163, 166, 167, 169 a 171, 178, 183, 203, 208 e

218. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.895/2010, 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 2011. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto, com as Emendas nºs 1 a 7, 9 a 27, 30 a 36, 52, 55 a 79, 81 a

92, 100 a 102, 104 a 128, 130 a 146, 148 a 186, 189 a 191, 196 a 207, 212 a 220,

224 a 272, 277 a 311, 373 a 384, 386 a 389, 391, 393 a 401, 403 a 411, 491 a 499,

505, 506, 510, 511, 515 a 534, 553, 554, 563, 582, 584 a 594, 596 a 601, 607 a 612,

618 a 625 e 627 apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 638 a 662,

664 a 674, 676 a 697 apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as

Emendas nºs 698 a 739, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 43 a 48, 50, 53, 80,

103, 129, 187, 188, 192 a 195, 385, 501, 512 a 514, 564 a 572, 578 a 581, 626, 628,

663 e 675 que apresenta; e pela rejeição das Emendas nºs 8, 28, 29, 37 a 42, 49, 51,

54, 93 a 99, 147, 221 a 223, 273 a 276, 312 a 372, 392, 413 a 490, 500, 502 a 504,

507 a 509, 536 a 552, 555 a 562, 573 a 577, 583, 595, 602 a 606, 613 a 617, 629 a

637. As Emendas nºs 208 a 211, 390, 402, 412 e 535 foram retiradas pelos autores.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. As Deputadas e os Deputados que

as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a

aprovação das respectivas subemendas, ficam prejudicadas as Emendas nºs s 43 a

48, 50, 53, 80, 103, 129, 187, 188, 192 a 195, 385, 501, 512 a 514, 564 a 572, 578 a

581, 626, 628, 663 e 675. Em votação, as Emendas nºs 8, 28, 29, 37 a 42, 49, 51, 54,

93 a 99, 147, 221 a 223, 273 a 276, 312 a 372, 392, 413 a 490, 500, 502 a 504, 507 a

509, 536 a 552, 555 a 562, 573 a 577, 583, 595, 602 a 606, 613 a 617 e 629 a 637.

As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº

4.895/2010 com as Emendas nºs 1 a 7, 9 a 27, 30 a 36, 52, 55 a 79, 81 a 92, 100 a

102, 104 a 128, 130 a 146, 148 a 186, 189 a 191, 196 a 207, 212 a 220, 224 a 272,

277 a 311, 373 a 384, 386 a 389, 391, 393 a 401, 403 a 411, 491 a 499, 505, 506,

510, 511, 515 a 534, 553, 554, 563, 582, 584 a 594, 596 a 601, 607 a 612, 618 a 625,

627, 638 a 662, 664 a 674, 676 a 697 e 698 a 739 e as Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 43 a 48, 50, 53, 80, 103, 129, 187, 188, 192 a 195, 385, 501, 512 a 514,

564 a 572, 578 a 581, 626, 628, 663 e 675. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, votamos

favoravelmente tanto ao projeto do PPAG quanto ao do Orçamento do Estado,

ressaltando a importância da participação da sociedade civil na revisão do PPAG. É

lógico que sempre precisamos dela. Estamos reivindicando, cada vez mais, o

investimento nas ações sociais, nas políticas públicas sociais, aliás, como as de

prevenção contra a violência. Como Vice-Presidente da Comissão de Segurança

Pública, pude perceber a importância das políticas públicas de prevenção.

Sr. Presidente, no encerramento desta legislatura, quero aproveitar a oportunidade,

como Deputada Estadual residente em Betim, para registrar na Casa nosso

posicionamento relativo à questão da Fiat, amplamente discutida aqui. A Fiat é uma

grande empresa em Betim. Neste momento, ela está em expansão. Até 2015,

teremos mais R$7.000.000.000,00 de investimentos. Sua produção passará de 800

mil unidades por ano para 950 mil. A empresa investe na área social, cumpre sua

responsabilidade. Ela tem o projeto Árvore da Vida, no Jardim Teresópolis, onde

investe recursos. A unidade que vai para Pernambuco foi fechada na Itália e iria para

o México. Devido à prorrogação, pelo Presidente Lula, da medida provisória de

incentivo especial para o Norte e o Nordeste, uma unidade irá para aquele Estado,

com um investimento de R$3.000.000.000,00 a partir de 2015. Não aceitaríamos, de

forma alguma, que Minas ficasse prejudicada, mas não há esse prejuízo, pois a

empresa de Betim continuará lá, em expansão, e haverá outra no nosso país.

Conversei com a Prefeita de Betim e com outras pessoas sobre esse tema e acredito

que o próprio Governador tem informações a respeito. No encerramento desta
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legislatura, quero deixar registradas, como Deputada residente em Betim, essas

informações. Além de valorizarmos as pequenas empresas e as microempresas,

importantíssimas, que geram o maior número de empregos no País, queremos

também valorizar as grandes. Queremos o desenvolvimento econômico sustentável,

com responsabilidade social.

Entrei nesta Casa como suplente, em 2009 e 2010. Agradeço o apoio e a

solidariedade de todos. Os momentos de conflito fazem parte da democracia. É

necessário haver Oposição e Situação para debatermos os assuntos e nos

posicionarmos, até para que o Executivo, seja de que partido for, reflita a partir das

considerações trazidas pela Oposição, principalmente quando ela é responsável.

Quero aqui mencionar o nosso Líder, Deputado Padre João, e nossa Bancada, junto

com o PCdoB. Acredito que, como Oposição, temos dado nossa contribuição, assim

como a Situação tem seu papel. Esperamos avançar cada vez mais para que Minas

ganhe com isso. É preciso haver abertura para conseguirmos mais direitos para

nosso povo, sobretudo para os excluídos. Essa tem sido nossa pauta, e queremos

que esta Casa continue cada vez mais aberta à participação da sociedade civil e seja

radicalmente transparente e voltada para o diálogo, com muita franqueza. Se for

necessário, teremos o confronto para avançarmos quanto aos direitos da população

do Estado. Obrigada.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

quero apenas declarar o voto favorável que tivemos a oportunidade de dar a vários

projetos hoje. Quero também falar de minha satisfação, Sr. Presidente, de concluir

este segundo mandato e poder fazer um balanço extremamente positivo. Esta manhã

simbolizou também esse esforço que fizemos ao lado dos colegas e, acima de tudo,

simbolizou a beleza do parlamento. Tive a oportunidade de ser Vereador e Prefeito,

mas, com certeza, a Assembleia Legislativa me ensinou muito. Isso me motiva ainda

mais a enfrentar o desafio que temos pela frente, já que o povo mineiro teve a

generosidade de me confiar a missão de chegar, como um dos Deputados Federais

mais votados em Minas Gerais, graças a Deus, à Câmara dos Deputados e dar

sequência ao meu trabalho, colocar em prática o que pude aprender nesta Casa.

Hoje, por exemplo, votamos o Orçamento de Minas Gerais, o PPAG, além de
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diversos outros projetos. Para minha alegria, votamos também um projeto de minha

autoria que tem uma simbologia muito especial para Minas e para o Brasil e que

poderá ser um instrumento de fortalecimento da alma dos mineiros: a liberdade. Não

costumo me ater a projetos alusivos apenas a datas, mas hoje, por uma razão muito

especial, atendendo à comunidade são-joanense e ao Conselho do Patrimônio

Histórico de São João del-Rei, cujo trabalho tem uma belíssima tradição na cidade e

em toda a região, votamos um projeto de minha autoria que cria o Dia da Liberdade,

em referência ao dia considerado como o do nascimento de Joaquim José da Silva

Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira e, acima de tudo, símbolo da luta

pela liberdade. Ao aprovar esse projeto, tendo a felicidade de contar com o apoio dos

demais pares, quero também me despedir desta Casa, mas não, dos colegas. Digo

até breve a cada um, porque foi-me concedida a missão de ir para a Câmara dos

Deputados. Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Vice-Governador,

esteja certo de que levarei, com todo o empenho, o nome de Minas Gerais para a

Câmara e o farei com muita lealdade a cada colega desta Casa, não apenas aos

companheiros do PSDB, mas aos colegas de toda a bancada mineira. Atuarei com o

espírito de união dos 53 Deputados Federais mineiros em prol do nosso Estado e, é

claro, do nosso país, para construirmos juntos as transformações de que tanto

precisamos.

Encerrando, quero agradecer aos colegas a paciência e a generosidade por terem

me conduzido à condição de Líder da Maioria durante estes quatro anos de mandato.

Agradeço-lhes ainda o aprendizado que adquiri com cada um e que será fundamental

para realizar meu trabalho em Brasília. Na pessoa do brilhante Deputado Dinis

Pinheiro, meu colega de bancada, desejo sucesso a todos que vão seguir jornada no

Parlamento mineiro. Cumprimentando-o, cumprimento toda a bancada da próxima

legislatura, e não, apenas a Bancada do PSDB. Esteja certo, Dinis, que V. Exa. terá

sempre um companheiro leal em Brasília, porém um companheiro que terá de

continuar ouvindo seus conselhos e ensinamentos. Com sua têmpera, mas, ao

mesmo tempo, com sua natureza conciliadora, V. Exa., que sempre buscou a solução

dos problemas por meio do diálogo, jamais foge do enfrentamento dos graves

problemas do povo mineiro e o faz com espírito conciliador, com espírito de
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entendimento, o que é essencial. Assim como o nosso Vice-Governador Alberto Pinto

Coelho é para nós uma referência, V. Exa. também saberá representar nosso PSDB

muito bem. Deixo, na sua pessoa, meu abraço a todos os colegas. Agradeço, mais

uma vez, ao Presidente Alberto Pinto Coelho a generosidade que sempre teve

comigo, desejando-lhe sucesso nesta missão ao lado do nosso grande Governador

Anastasia. Terá um soldado em Brasília, com a mesma lealdade com que trabalhei

aqui, desde o primeiro até o último minuto. Em nenhum momento de maior polêmica

faltei a esta Casa, mesmo nas horas mais difíceis, quando, de fato, conhecemos os

companheiros. Procurei marcar presença nas votações difíceis e levo a Brasília esse

mesmo espírito combativo e de lealdade. Contem comigo!

Naturalmente, gostaria de agradecer a todo o povo mineiro, especialmente ao povo

do meu Centro-Oeste mineiro, da minha Divinópolis querida, dos Campos das

Vertentes, da minha querida São Tiago, onde nasci. Ali estendeu-se toda a

generosidade do povo das Vertentes. Hoje também posso falar pelo Vale do Aço,

onde sou um dos mais votados; por Diamantina, onde tive a alegria de ser um dos

mais votados; por Salinas, local pelo qual, ao lado de figuras exponenciais da política

mineira, como Arlen Santiago, tenho o dever de zelar, como por todo o Norte de

Minas. Portanto, com esse espírito de dedicação ao povo mineiro, despeço-me desta

Casa e me coloco à disposição de cada um na Câmara dos Deputados. Despeço-me

com a consciência do dever cumprido, votando favoravelmente a essas matérias que

seguramente ajudarão Minas a seguir no caminho certo, sob o comando do

Governador Anastasia e agora com V. Exa. ao seu lado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Ao declarar os votos favoráveis,

homenageio este tempo que vivemos, especialmente o do governo Aécio, do governo

Anastasia e do trabalho que esta Casa realizou, abrindo um novo tempo: um tempo

de revisão do PPAG, do plano de desenvolvimento. A Assembleia Legislativa deu um

salto de qualidade. Durante anos experimentamos as audiências regionais para tratar

do Orçamento, e houve o momento do Orçamento Participativo. Sem dúvida, a

revisão do PPAG e as discussões que a Assembleia inaugurou nestas duas

legislaturas foram um salto de qualidade para a participação da população de Minas

Gerais. Com muita satisfação, com muita alegria, encerramos esta legislatura. Hoje a
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Assembleia Legislativa efetivamente participa do Orçamento e do acompanhamento

da execução orçamentária no Estado.

Sr. Presidente, saúdo a visão da Assembleia Legislativa em relação a vários temas,

entre eles o da execução penal. A partir de agora, o Estado vive um novo momento,

pois a legislação que votamos na Comissão Especial da Execução das Penas foi

apresentada por V. Exa., Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, agora Vice-

Governador do Estado, ao Conselho Nacional de Justiça. Este quer acompanhar o

modelo que Minas Gerais adota e que nasceu na Assembleia Legislativa. A legislação

que votamos agora, que trata da informatização, do cumprimento das penas, da

possibilidade do videomonitoramento, da execução das penas, da possibilidade de

videoconferências, evitando a mudança de um preso para ouvir do Juiz que tem, por

exemplo, direito a novo regime. Antes, isso demandava segurança, escolta e, agora,

pode ser feito por vídeo. Assim, com a informatização, evita-se a possibilidade de

falsos alvarás de soltura. A Assembleia Legislativa dá uma grande contribuição ao

Brasil. V. Exa., enquanto Presidente do Colegiado de Presidentes de Assembleias,

deu essa oportunidade para que todo o País convivesse com isso.

Saúdo ainda a inauguração, hoje, Deputado Dinis Pinheiro, da Comissão de

Esportes da Assembleia Legislativa. Votamos a criação da Comissão de Esportes no

momento exato. Em 2011 teremos os Jogos Militares, depois teremos a Copa das

Confederações, a Copa do Mundo em Minas Gerais e, em 2016, a Olimpíada e a

Paraolimpíada. A Assembleia de Minas Gerais sai na frente criando sua Comissão de

Esportes, que, sem dúvida, tratará de tudo isso e de um modelo de prevenção em

Minas relativamente a desporto educacional e educação física.

Por fim, não posso deixar de lamentar, novamente, a perda da nova fábrica da Fiat

por Minas Gerais. O mais grave é que perdeu em uma conspiração. O Presidente

Lula conspirou contra Minas Gerais. Ao conspirar contra Minas Gerais, fez uma

renúncia fiscal de R$4.500.000.000,00 em favor da Fiat Automóveis. A Fiat

Automóveis, que custará R$3.000.000.000,00 para ser implantada próximo a Recife,

em Jaboatão dos Guararapes, poderia ser instalada em Ipatinga, em Montes Claros

ou em Ribeirão das Neves. Esse era o sonho de Ribeirão das Neves, que,

infelizmente, mesmo com Deputados majoritários do PT, nenhuma palavra recebeu a
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seu favor para que tivesse a fábrica da Fiat. Quem sabe Teófilo Otôni, da nossa

Patativa do Mucuri, do Deputado Getúlio Neiva, pudesse abrigar a fábrica da Fiat - ou

Manhuaçu, Contagem, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora ou Divinópolis. Não, a

fábrica da Fiat foi levada para Pernambuco, para Jaboatão dos Guararapes. O que

mais dói é que isso foi feito por meio de uma conspiração do Presidente Lula contra

Minas Gerais, sem que fosse dita uma palavra em nosso favor pelo PT nem pelo

indicado Ministro da Indústria, Fernando Pimentel. Minas Gerais perdeu aquela

fábrica que abrigou com tanto carinho há anos, por uma conspiração do inimigo de

Minas Gerais, o Presidente Lula. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas

e, especialmente, público que nos assiste, gostaria da declarar o meu voto favorável

aos projetos votados nesta manhã. Nestes últimos dois dias de votação, dezenas de

projetos foram aprovados. Ontem aprovamos o Projeto de Lei Complementar nº 45,

de autoria minha e do Deputado André Quintão, o qual tratou do assédio moral no

âmbito do serviço público e representou um avanço. Tipificamos a conduta

administrativa que consiste no assédio moral, que ocorre constantemente de forma

velada, escamoteada. Agora, haverá uma legislação específica para tratar desse

assunto. As pessoas que estiverem sendo perseguidas e humilhadas, recebendo

tratamento degradante no serviço público, terão uma legislação a que recorrer. Esse

é o primeiro ponto.

O segundo ponto diz respeito a uma emenda, que aprovamos, a projeto do

Deputado Carlos Gomes e que prevê a redução do pagamento de emolumentos e

taxas de cartório, especialmente de registro, da ordem de 80% para os policiais e

bombeiros militares, na aquisição de sua casa própria, no programa Promorar Militar,

do governo do Estado. O Governador Anastasia, durante a sua campanha, assumiu o

compromisso de aportar um volume maior de recursos para esse Programa em 2011.

Isso fez gerar uma expectativa e uma maior esperança de policiais e bombeiros

militares na aquisição da casa própria. A faixa salarial de 6 a 10 salários mínimos terá

redução de 80%, e a de 3 a 6 salários mínimos terá redução de 90% nas taxas.

Essas taxas, quando somadas, são caras. O Soldado, o Cabo e o Sargento poderão

comprar a sua casa através desse belíssimo Programa, de iniciativa do Governador
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Aécio Neves, com o endosso do Governador Anastasia. Esse foi o melhor programa

habitacional que já tivemos, por meio de financiamento do Instituto de Previdência

dos Servidores Militares em parceria com o BDMG. Como essa notícia é muito boa

para policiais e bombeiros militares, não poderia deixar de ressaltá-la.

Pela manhã, aprovamos o Projeto de Lei nº 3.078, de minha autoria, que determina

a obrigatoriedade do fornecimento dos equipamentos de proteção individual ao

bombeiro militar. O trabalhador do setor privado não pode trabalhar em uma

construtora sem o equipamento necessário - capacete, botas e luvas -, senão pode

ser advertido pelo seu patrão. E é considerada falta grave a não utilização do

equipamento de proteção individual. Estamos trazendo isso para o serviço público,

que precisa dar o exemplo. Já conquistamos isso para o policial militar, para o agente

penitenciário e para o policial civil, mas o bombeiro militar não havia sido beneficiado.

Fizemos isso agora pela manhã.

Sr. Presidente, gostaria também de ressaltar que acompanhamos atentamente a

operação no Morro do Alemão, que toda a imprensa considerou bem-sucedida.

Registramos publicamente que foi algo muito bom. Mas, diferentemente do Rio de

Janeiro, o Estado de Minas Gerais, por intermédio das Polícias Civil e Militar e do

setor prisional, faz um trabalho de altíssimo gabarito e de integração com o cinturão

de segurança pública. Ou seja, há um grande empenho com a área de segurança

pública do nosso Estado. Não podemos deixar de realçar o trabalho feito, a partir de

2003, pelo Governador Aécio Neves e pelo então Vice-Governador, Prof. Antonio

Anastasia, hoje Governador, que, ao longo destes anos, tem feito planejamentos e

investimentos sérios e transparentes. Destacamos a integração e a desoneração da

custódia de presos. Ou seja, as Polícias Civil e Militar deixaram de tomar conta de

várias penitenciárias, liberando policiais para sua atividade fim. Isso é um avanço,

assim como os Cinturões de Segurança Pública 1, 2 e 3, a desoneração da atividade

de guarda de cadeia, os investimentos em logística e tudo o que conquistamos ao

longo desse período. Ressaltamos que Minas Gerais é diferente do Rio de Janeiro

porque aqui não temos traficantes comandando morros e favelas, temos Polícias

respeitadas, que trabalham não apenas no final do ano ou numa operação A, B ou C,

mas num trabalho permanente, contínuo das nossas forças de segurança pública. Sr.
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Presidente, não encerraremos a nossa fala sem parabenizar todos os policiais

militares, bombeiros militares, policiais civis e agentes de segurança penitenciária do

nosso Estado. Se o nosso Estado tem uma segurança pública melhor, é graças a

Deus e depois, em primeiríssimo plano, a essas pessoas que no dia a dia entregam o

seu suor, a sua vida e o seu trabalho permanentemente para que Minas Gerais seja

um Estado melhor para se viver, como diz o “slogan” do próprio governo.

Sr. Presidente, cumprimento V. Exa. mais uma vez, pois conduziu o nosso

Parlamento de forma brilhante, com uma liderança respeitada. V. Exa. ocupará o

cargo de Vice-Governador, e participaremos da diplomação hoje à tarde. Desejo a V.

Exa. muita saúde e perseverança e que continue a brilhar como Vice-Governador.

Desejo o mesmo ao nosso Governador para que conduza o nosso Estado de forma

serena e tranquila. Agradeço a Deus este momento que vivemos, encerrando o ano.

Peço a Deus proteção para continuarmos nosso trabalho de forma aguerrida e séria

no próximo ano. Sr. Presidente, este Parlamento contribuiu muito. Hoje ouvi uma

crítica no programa “Conversas de Redação”, na Itatiaia. Muitas vezes elogiam o

Governador Aécio Neves e o Prof. Anastasia, mas esquecem-se de elogiar o

Parlamento. O Prof. Anastasia e o Governador Aécio Neves não conseguiriam

desenvolver o Estado, sem que houvesse uma contribuição efetiva do Parlamento

nos projetos, nas leis, nas autorizações de financiamentos, na fiscalização e nos

debates das comissões. O Parlamento contribuiu muito, mas, infelizmente, ele é

sempre a parte mais frágil e o mais esquecido, principalmente pela grande imprensa.

Mas temos consciência de que o conjunto de Deputados trabalhou muito. Agradeço a

Deus e aos eleitores que me reconduziram a novo mandato. Estaremos aqui de forma

firme, renovada, com energia, com transparência e seriedade para defender o povo

de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, como

relator do Projeto da Lei Orçamentária, farei um resumo daquilo que é mais

importante, que se extrai da peça orçamentária aprovada para o exercício de 2011. É

importante destacar que, na comparação com exercícios anteriores, há um

incremento substancial nos gastos, sobretudo com a assistência social, saúde,

energia, urbanismo, Previdência Social. Na área social, dos R$230.800.000,00 de
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recursos previstos, R$49.600.000,00 são destinados à implantação do Projeto

Travessia, R$75.000.000,00 para o Poupança Jovem, e R$40.000.000,00 para a

implantação do Sistema Único de Assistência Social - Suas. Foram destinados ao

Fundo para Infância e Adolescência - FIA - R$8.000.000,00. Na área de saúde, serão

investidos R$4.900.000.000,00, sendo R$2.600.000.000,00 na área de assistência

hospitalar e ambulatorial, R$861.000.000,00 na área de atenção básica e

R$115.000.000,00 para o suporte profilático e terapêutico. Na área de energia, os

investimentos somam mais R$100.000.000,00, 33% acima do aprovado em 2010, dos

quais R$100.000.000,00, ou seja, 99,8% são destinados à universalização do acesso

à energia elétrica no campo. Na função urbanismo, dos R$104.000.000,00 previstos,

R$87.000.000,00 estão alocados na infraestrutura urbana. Ainda destacamos que os

recursos previstos para a educação são da ordem de 27,8%; para a área de saúde,

de 14,59%; e para as ações de amparo e fomento à pesquisa, de 1%. Estão em

conformidade com a exigência da Constituição do Estado e da LDO. É importante

destacar que os investimentos previstos na Constituição do Estado são da ordem de

25% e o que está previsto na Lei Orçamentária aprovada hoje é aproximadamente da

ordem de 28%; portanto quase 3% acima do que está previsto na lei. Quanto à

saúde, a previsão constitucional é de 12%, com a previsão de gastos do Estado na

referida área de 14,59%; portanto 2,59% acima do previsto pela Constituição. O

Estado irá gastar na área de segurança pública R$5.800.000.000,00. É possivelmente

um dos Estados brasileiros, proporcionalmente à sua receita, que mais investe em

segurança pública, o que vem ocorrendo nos últimos oito anos do governo Aécio e do

Governador Antonio Anastasia. Destacamos que, no Orçamento de 2010, de

R$39.900.000.000,00, quase R$40.000.000.000,00, teremos, para o ano de 2011, um

acréscimo de mais de 10%, ou seja, seriam quase R$45.000.000.000,00. Destes,

algo em torno de R$10.000.000.000,00, aproximadamente 10% do orçamento total,

para investimentos, ou seja, quase 20%, sendo R$6.000.000.000,00 das empresas

controladas pelo Estado e R$4.200.000.000,00 do Tesouro do Estado, o que

proporcionará ao Estado um investimento, entre ações do Tesouro e ações das

empresas controladas, da ordem de R$10.000.000.000,00. Sabemos que os

investimentos públicos são fundamentais para o aquecimento da economia, para a
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geração de empregos, e o Estado de Minas faz esse papel muito bem, investindo

aproximadamente R$10.000.000.000,00 no ano de 2011. Essas são as informações,

Sr. Presidente, que gostaríamos de aqui trazer. Extraímos o que de mais importante

consta na peça orçamentária. Acatamos várias emendas da Comissão de

Participação Popular que vieram da sociedade, fruto das audiências públicas que esta

Casa, em parceria com o governo do Estado e a sociedade, realizou no interior do

Estado, nas várias regiões de Minas Gerais. Portanto há no Orçamento do Estado de

Minas Gerais esta novidade: participação, presença de emendas populares

apresentadas pelos cidadãos, as quais certamente contribuirão muito para o

norteamento das nossas ações neste Parlamento. Eram essas as principais

informações do Orçamento de 2011, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Braulio Braz.

O Deputado Braulio Braz - Ao encerrarmos o ano legislativo, gostaria de me dirigir,

Sr. Presidente, aos meus nobres colegas, porque também encerraremos o nosso

primeiro mandato legislativo. Manifesto o apreço que tenho pelos companheiros

ombreados conosco, pelos companheiros que estiveram lutando nestes quatro anos

por melhorias nas condições de vida do povo mineiro, apoiando o governo em

projetos que, realmente, poderiam engrandecer o nosso Estado. Os nobres colegas

me deram uma lição de convivência que jamais tinha esperado em minha vida, ao ser

eleito Deputado. Fui eleito pensando em lutar pelos interesses do povo mineiro e,

nesta Assembleia Legislativa, encontrei grandes amigos, fiz muitas amizades. Esse é

o testemunho que quero ressaltar hoje. Há quatro anos, foi me dado um voto de

confiança muito grande pelo povo de minha região, pelo povo de Minas Gerais. Ao

ser reeleito com 102.530 votos, votação esplêndida, sinto-me gratificado pela

generosidade dos mineiros que reconheceram o meu trabalho. Voltarei no dia 1º de

fevereiro para assumir o segundo mandato. E terei grande compromisso não só pela

votação obtida, mas também pelo carinho que recebo do povo em minhas andanças

pelo interior. Também gostaria de ressaltar que a minha família - José Braz, meu pai,

foi eleito Prefeito de Muriaé e meu sobrinho Renzo Braz, Deputado Federal - também

foi agraciada com a confiança do povo mineiro, principalmente do da Zona da Mata,
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pois meu pai foi reeleito e vem fazendo um grande mandato. Aqui na Assembleia,

temos uma ligação profunda com o governo do Estado, com o objetivo comum de

engrandecer Minas Gerais. O Renzo lutará em Brasília, porém pensando muito mais

num Brasil grande, num Brasil evoluído na área da assistência social, para que o

povo tenha melhores condições de vida. Quero manifestar a minha plena confiança

no trabalho do meu sobrinho Renzo Braz, eleito Deputado Federal. Parabenizo o

Prefeito José Braz, meu pai, Prefeito por seis anos. Sei que o governo contribuiu

demais para a sua administração em Muriaé, administração marcante, que fez uma

diferença enorme, ao transformar aquela numa cidade mais evoluída, com mais

infraestrutura, com mais saúde, com mais educação. Portanto, estes quatro anos do

meu trabalho legislativo valeram muito. Só tenho a agradecer a generosidade que

encontrei nesta Casa, além de grandes companheiros - não posso nominá-los. A

grande maioria me recebeu de braços abertos, ensinou-me muito, deu-me grande

lição de convivência neste mundo tão difícil da vida política. Política é uma arte muito

difícil, mas engrandece quem coloca seu nome para representação popular. E, ao

colocar meu nome duas vezes, obtive apoio muito grande, então tenho muito a

agradecer. Agradeço também a força que a Assembleia Legislativa deu, para que um

membro da nossa corporação fosse eleito Vice-Governador. Ele estará ombreado

com o Governador Anastasia para trabalhar, por mais quatro anos, por Minas Gerais

muito melhor. Despeço-me do trabalho legislativo deste ano desejando a todos os

meus companheiros e ao povo mineiro um feliz Natal e um excelente 2011. Muito

obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero lembrar

que votamos favoravelmente a vários projetos. Votamos a lei delegada por acreditar

numa administração séria, correta, e por entendermos que a hora da verdade do

Governador Anastasia é esta. Há oito anos, aprovamos a primeira lei delegada;

quatro anos depois, a segunda; e, agora, a terceira. O Governador Anastasia tem a

missão de superar a administração anterior. Tem de ser melhor que o Governador

Aécio Neves e até mesmo do que seu próprio governo, para mostrar que fazemos

política para frente. O governo Aécio Neves foi muito melhor que o governo Itamar

Franco. Destacou-se o Governador Aécio Neves juntamente com Clésio na primeira
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hora, depois com Anastasia; agora, Anastasia terá de ser melhor. Por isso, meu voto

favorável foi por acreditar em um homem e no governo Anastasia-Alberto Pinto

Coelho, porque tenho a certeza de que a participação do Deputado Alberto Pinto

Coelho como Vice-Governador será muito importante. A linguagem política dessa

chapa, hoje, chama-se Alberto Pinto Coelho. O companheiro de imprensa Eustáquio

Ramos me perguntava ali fora como ficaram os outros projetos que apresentamos.

Graças a Deus e ao apoio desta Casa, da imprensa e da sociedade, aprovamos o

Ficha Limpa para Secretário e Secretário Adjunto. Tenho certeza de que isso pegará

até mesmo na contratação dos funcionários de gabinete do Legislativo estadual. Sr.

Presidente, ficaram pendentes de votação alguns projetos, como o que comentava

com o José Geraldo, sobre o fim dos animais em circo. Não conseguimos sua

votação, lutaremos para aprová-lo no próximo ano porque é necessário, assim como

a cobrança de estacionamento em “shoppings” ficou para o próximo mandato. Há o

projeto sobre a unificação das leis de turismo. Hoje existem 1.200 leis, e há

necessidade de 100. Faremos um grande debate no próximo ano sobre isso, assim

como sobre a unificação das eleições. Chega de eleição de dois em dois anos. Não

aguentamos mais isso. Nem mesmo tomamos posse no novo mandato e um jornal já

traz matéria perguntando se a Prefeitura de Belo Horizonte será disputada por fulano

ou beltrano. O Brasil virou uma indústria de eleições. Daqui a dois anos estaremos

discutindo a nossa eleição. Está na hora de unificar as eleições. Falava com o futuro

Presidente da Casa, Deputado Dinis Pinheiro, que já está na hora de montarmos uma

comissão extraordinária para acompanhar os preparativos para a Copa do Mundo. No

levantamento que fiz, não só como dirigente esportivo, mas como Presidente da

Comissão de Turismo, temos de montar essa comissão para mostrar que a

Assembleia Legislativa deve fazer esse trabalho. Solicito mais tempo para completar

o raciocínio. O Mineirão estava fechado há dois meses, ninguém o mostrava. Foi só a

Assembleia ir até lá e dizer que a imprensa tem de acompanhar as obras, o que está

acontecendo, mostrou-se como estava o Mineirão. Isso ocorreu na semana passada.

A Assembleia tem de mostrar que aqui estão os representantes de todas as classes e

categorias. É necessária a aprovação de projetos como o do passe escolar para

alunos da Região Metropolitana. Há alunos que moram em Ibirité, vêm estudar em
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Belo Horizonte, e não têm transporte digno. Está na hora de aprovarmos o passe

escolar. Temos de ajudar essa meninada a estudar, não só os de Ibirité, mas os de

todas as cidades da Região Metropolitana. Sobre a proibição de jogos do

Campeonato Mineiro antes das 16 horas, haverá jogo às 11 horas da manhã em

Teófilo Otôni. Não há atleta que aguente tanto calor, mesmo fisicamente preparado.

Apresentaremos projetos como esse no próximo mandato. Minas é o único Estado

que não tem uma lei que determine a execução do Hino Nacional antes das partidas

de futebol. As pessoas me perguntam por que não se toca o Hino Nacional, quando o

América entra em campo para disputar uma partida do campeonato nacional. É

porque não é exigência em Minas Gerais, é porque a Casa achou que aqui não podia

legislar, mas as Assembleias do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, de

todo o Brasil assim o determinaram. Mas, aqui, não era assunto do Legislativo. Tive

de usar do meu poder de convencimento. Se Deus quiser, no próximo ano

aprovaremos a prática da cidadania nos campos de futebol. Sr. Presidente, para

finalizar, agradeço a todos os companheiros destes 16 anos. Lembro-me de quando

começamos nossa vida pública, em Belo Horizonte, como Vereador. Na primeira

eleição que disputei, tive a oportunidade de chegar à Câmara Municipal com 3.014

votos do povo belo-horizontino. Reeleito, fui Presidente da Câmara com 4.600 votos.

Cheguei a esta Casa com 15.293 votos, o último do PDT. Depois de quatro anos, fui

o Deputado mais votado do PDT, com 41.780 votos, depois com 42.788, com 52.000,

e, nesta última eleição, com 69.000 votos. É errado o nosso trabalho? Acho que não.

É um trabalho que dá resultado. Brinco muito na hora em que se pode brincar, mas,

na hora de falar sério, nós falamos mostrando que temos de fortalecer o Poder

Legislativo. Uma hora essa independência vai chegar. Quero mandar um abraço aos

companheiros da Rádio Itatiaia, aos companheiros do “Conversa de Redação”, que

tem uma audiência esplêndida porque é apresentado logo após o maior jornal do

rádio mineiro, o “Jornal da Itatiaia”. Parabenizo toda a equipe da Rádio Itatiaia, o

Emanuel Carneiro e o jornalismo comandado pelo Márcio Dotti. Digo ao Carlos Viana,

ao Eduardo Costa, ao Eustáquio Ramos, à Mônica Miranda e à Aparecida Ferreira,

que comandam diariamente essa discussão, que todas as críticas feitas a este

Deputado só foram para o nosso aprendizado. Agradeço aos companheiros que
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fazem o “Conversa de Redação”. Agradeço aos jornalistas, muitos dos quais teriam

vontade de estar aqui hoje, mas resolveram seguir a profissão de jornalismo, não se

candidatando, não tentando vir para conhecer o Parlamento. A opinião de todos é

bem-vinda. Ao companheiro Márcio Dotti, ao Emanuel Carneiro, um grande abraço,

um grande muito-obrigado. Agradeço a todos os companheiros desta legislatura, aos

companheiros da imprensa, aos nossos colegas jornalistas e a Deus, à minha família,

por ter tido condição de voltar a esta Casa na próxima legislatura. Mais uma vez,

abraço o Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, desejando-lhe um bom trabalho

na nova caminhada na Vice-Governadoria. Tenham a certeza de que acredito no

governo Anastasia e Alberto Pinto Coelho. Teremos de ter um governo muito melhor

do que o tínhamos com Anastasia e Aécio Neves. Confio nos companheiros, confio

no trabalho e ainda acredito nesta terra, ainda acredito no Brasil. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, no encerramento das nossas

atividades, com a aprovação do Orçamento, sinto-me no dever de registrar a nossa

imensa alegria, particularmente para o relator, Deputado Zé Maia, que traduziu aqui a

peça mais importante para o desenvolvimento do Estado. Teremos

R$45.000.000.000,00 para que o Estado continue trabalhando, gerando empregos,

trazendo, efetivamente, a marca do seu desenvolvimento, da sua austeridade e do

seu compromisso com Minas. Também estou muito feliz porque, na próxima

legislatura, o Prof. Anastasia e o nosso caríssimo Presidente Deputado Alberto Pinto

Coelho dirigirão os destinos de Minas Gerais. Aproveito a presença do caríssimo

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho para dizer-lhe que, durante a nossa

permanência na Comissão de Constituição e Justiça - ontem, fizemos um balanço

das nossas atividades -, não sofremos nenhuma ação de inconstitucionalidade pelo

governo federal nem pelo Poder Judiciário estadual, pois todas as propostas foram

embasadas juridicamente, com fundamento legal. Garantimos a segurança jurídica

das nossas leis. É com alegria que, no momento em que encerramos as nossas

atividades, cumpro o dever de dar esta notícia, que, sem dúvida, representa não

somente a nossa Assembleia Legislativa, mas também o governo de Minas. De resto,

quero dizer que iremos garantir o trabalho junto ao Parlamento mineiro.

Parabenizamos, antecipadamente, o nosso futuro Presidente, Deputado Dinis
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Pinheiro, que, com sabedoria e conhecimento parlamentar, fez um trabalho

magnífico, nesta Casa, como Secretário, sendo o braço direito do Presidente Alberto

Pinto Coelho. Temos a certeza de que ele saberá conduzir os destinos de nossa

Assembleia com maestria, na nova legislatura. Parabenizo a todos, desejando um

feliz Natal. Que Deus nos abençoe!

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 das Propostas de Emenda à Constituição nºs

54/2009 e 63/2010, dos Projetos de Resolução nºs 4.698, 4.770, 4.999, 5.075 e

5.094/2010 (À promulgação.), dos Projetos de Lei Complementar nºs 45/2008, 58, 59

e 66/2010 e dos Projetos de Lei nºs 113, 558, 762, 955, 965, 1.177, 1.482 e

1.610/2007, 2.139, 2.215, 2.311, 2.428 e 2.525/2008, 3.399, 3.708, 3.725, 3.784,

3.786, 3.791, 3.857, 3.953, 4.036, 4.037, 4.047, 4.066, 4.071, 4.085, 4.086 e

4.102/2009, 4.137, 4.138, 4.145, 4.146, 4.159, 4.182, 4.223, 4.257, 4.283, 4.326,

4.413, 4.489, 4.498, 4.543, 4.613, 4.669, 4.670, 4.671, 4.688, 4.701, 4.706, 4.707,

4.718, 4.719, 4.720, 4.721, 4.728, 4.736, 4.916, 4.917, 5.027, 5.074, 4.894 e

4.895/2010 (À sanção.).

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 14 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para a solene de segunda-feira, dia 20, às 11 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 24/4/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sargento

Rodrigues, Paulo Cesar e Luiz Tadeu Leite, membros da Comissão de Segurança

Pública; e os Deputados André Quintão, Carlin Moura, Gustavo Valadares e João

Leite, membros da Comissão de Participação Popular. Está presente, também, a
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Deputada Elisa Costa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento

Rodrigues, declara aberta a reunião e informa que a reunião se destina a debater, em

audiência pública, a maioridade penal na legislação brasileira. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Desembargador Tarcísio Martins

da Costa, representando o Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado; Promotor de Justiça Joaquim José Miranda Junior,

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais e de

Execução Penal do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar, representando o Sr. Jarbas

Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado; Wellerson Eduardo Silva

Correia, Coordenador do Núcleo da Infância e da Juventude da Defensoria Pública,

representando o Sr. Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público-Geral do Estado;

Dagoberto Alves Batista, Delegado-Geral de Polícia, representando o Sr. Marco

Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado; e os Promotores de

Justiça Maria de Lourdes Santagema e Celso Penna Fernandes Júnior, da

Promotoria da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte,

representando a Sra. Maria das Graças Fonseca Cruz, Coordenadora da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Paulo Cesar e

Andre Quintão, autores do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Ana Maria Resende - Cecília Ferramenta - Gláucia Brandão

- Carlin Moura.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA,

DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/5/2007
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Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sargento

Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros, Leonardo Moreira e Antônio Júlio

(substituindo o Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da Liderança do PMDB),

membros da Comissão de Segurança Pública; os Deputados Elmiro Nascimento,

André Quintão, Inácio Franco, Gilberto Abramo (substituindo o Deputado Ivair

Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB) e Lafayette de Andrada (substituindo

o Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da

Comissão de Administração Pública; a Deputada Elisa Costa e os Deputados

Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio, Carlos Mosconi (substituindo o Deputado

Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD), Gilberto Abramo (substituindo o

Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), Inácio Franco

(substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do PV) e

Leonardo Moreira (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança

do DEM), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão

presentes, também, os Deputados Gustavo Valadares, Weliton Prado, Carlin Moura e

Ruy Muniz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira

reunião conjunta destas Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento do Projeto

de Lei nº 929/2007, do Governador do Estado, no 1º turno, e informa que foram

designados os seguintes relatores: pela Comissão de Segurança Pública, Deputado

Sargento Rodrigues; pela Comissão de Administração Pública, Deputado Inácio

Franco; e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado

Lafayette de Andrada. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação é aprovado o parecer da

Comissão de Segurança Pública, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 929/2007 com as Emendas nºs 1 a 5 apresentadas (relator: Deputado

Sargento Rodrigues). Na fase de discussão do parecer da Comissão de

Administração Pública, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 929/2007

com a Emenda nº 2 e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 3 a 5 (relator: Deputado
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Inácio Franco), os Deputados André Quintão e Gilberto Abramo solicitam destaque de

partes da conclusão do parecer que se refere às Emendas nºs 3 e 4,

respectivamente. Submetido a votação, é aprovado o parecer, salvo destaques.

Submetidos a votação, são rejeitados os destaques, com o voto contrário dos

Deputados André Quintão e Gilberto Abramo. Na fase de discussão do parecer sobre

o Projeto de Lei nº 929/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, que conclui pela aprovação com a Emenda nº 2 e pela rejeição das

Emendas nºs 1 e 3 a 5 apresentadas pela Comissão de Segurança Pública (relator:

Deputado Lafayette de Andrada), a Deputada Elisa Costa e o Deputado Antônio Júlio

solicitam destaque de partes da conclusão do parecer que se referem às Emendas

nºs 3 e 4, respectivamente. Submetido a votação, é aprovado o parecer. Submetidos

a votação, são rejeitados os destaques, com o voto contrário da Deputada Elisa

Costa e dos Deputados Gilberto Abramo e Sebastião Helvécio. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Gláucia Brandão - Ana Maria Resende - Cecília

Ferramenta.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS E DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/6/2007

Às 10h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Ipatinga a

Deputada Rosângela Reis (substituindo o Deputado Rômulo Veneroso, por indicação

da Liderança do PV) e os Deputados Fábio Avelar e Ronaldo Magalhães (substituindo

este ao Deputado Wander Borges, por indicação da Liderança do BSD), membros da

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais; e a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Walter Tosta e Ronaldo Magalhães (substituindo este ao Deputado

Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Havendo número regimental, e na

ausência do Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, o Deputado Fábio Avelar

assume a Presidência, esclarece que não há ata a ser lida, por ser a primeira reunião
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conjunta destas comissões, e informa que a reunião se destina a debater, em

audiência pública, a preservação do meio ambiente como forma de geração de

emprego e renda. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras.

Vera Lanza, Consultora da Gerência de Saneamento da Fundação Estadual do Meio

Ambiente - Feam -, representando o Sr. José Carlos de Carvalho, Secretário de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e Maria Dalce Ricas,

Superintendente Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, e

o Sr. Wagner Soares Costa, Gerente de Meio Ambiente Sistema Fiemg, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente convida também para compor a

mesa dos trabalhos o Sr. Sebastião de Barros Quintão, Prefeito Municipal de Ipatinga,

e o Vereador Nardyello Rocha de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de

Ipatinga. A Presidência concede a palavra à Deputada Rosângela Reis, autora do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Rosângela Reis - Walter Tosta.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CULTURA, DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA E DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

21/6/2007

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão

e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Domingos Sávio (substituindo o Deputado

Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BSD), membros da Comissão de

Cultura; a Deputada Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Carlin

Moura, membros da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática; os

Deputados André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da

Comissão de Participação Popular. Estão presentes, também, os Deputados Weliton

Prado e Wander Borges. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
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Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se

tratar da primeira reunião das Comissões. A Presidência informa que a reunião se

destina a discutir o projeto Corredor Cultural Praça da Liberdade, em especial no que

diz respeito ao antigo prédio da Secretaria de Estado de Educação. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Marta Alves Larcher, Promotora de

Justiça do Patrimônio Cultural de Minas Gerais; os Srs. Benedito Tadeu Oliveira,

Diretor do Iphan em Ouro Preto; e Eduardo Fajardo Soares, Presidente do Sindicato

dos Arquitetos de Minas Gerais; e a Sra. Ilma Arruda de Araújo Abreu, Presidente da

Associação de Defesa dos Usuários Consumidores e Contribuintes de Minas Gerais -

Aduccon -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra aos Deputados André Quintão e Deirró Marra, autores do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e votação de proposições das Comissões. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado João Leite em que solicita visita

dessas Comissões aos prédios, objetos de reforma, integrantes do Corredor Cultural

da Praça da Liberdade, precedida de conhecimento do projeto, a saber: Secretarias

de Educação, de Fazenda, de Segurança Pública, Reitoria e Centro de Referência do

Professor. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - André Quintão - Domingos Sávio.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE, DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz, membros da Comissão

de Saúde; os Deputados Elmiro Nascimento, Ademir Lucas e Inácio Franco, membros

da Comissão de Administração Pública; o Deputado Ruy Muniz, membro da
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Comissão de Direitos Humanos. Está presente, também, o Deputado Irani Barbosa.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião das

Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a situação da

Central de Perícias Médicas do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, que, segundo

levantamento do Conselho Regional de Medicina, funciona contrariando as normas

legais, notadamente a Lei nº 6.839, de 1980 e o Decreto nº 20.931, de 1932, além de

irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária, oferecendo riscos aos usuários. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Lincon Porto de

Queiroz, Coordenador do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de

Medicina - CRM -; Analice Marota Crispim e Laíce Helena Andrade Marques Reis,

Fiscais Sanitárias da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Robson

Eduardo Fonseca Pinto, Gerente de Apoio Administrativo da Corregedoria-Geral de

Justiça de Minas Gerais; Joubert Oliveira, Assessor de Comunicação do Fórum

Lafayette; Natália Vítor Leite de Albuquerque, representante do Sindicato dos

Médicos de Minas Gerais; Gerson Coelho Cavalcanti, Médico Perito da Central de

Perícias Médicas do Forum Lafayette; Anderson Rodrigues Campos, Médico Perito

do Tribunal de Justiça, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Irani Barbosa, 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-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlos Mosconi em que solicita seja

encaminhado ao Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais, pedido de providência solicitando a interdição das

instalações em que funciona o serviço de perícias médicas do Fórum Lafayette de

Belo Horizonte, até que sejam lá promovidas as adequações indicadas pela Vigilância

Sanitária para o seu funcionamento, cumprindo ressaltar que os referidos serviços

deverão ser prestados em outro espaço, sem solução de continuidade, até que as
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adequações se concretizem. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público em geral,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/9/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Almir Paraca e Wander Borges, membros da Comissão de Meio Ambiente e

Recursos Naturais; e os Deputados André Quintão, Eros Biondini e Fábio Avelar

(substituindo o Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BSD), membros

da Comissão de Participação Popular. Estão presentes, também, a Deputada Elisa

Costa e o Deputado Antônio Carlos Arantes. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros das

Comissões presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em

audiência pública, o tema “Desenvolvimento Sustentável: elaboração e

implementação de uma Política de Resíduos Sólidos com inclusão social”, bem como

o Projeto de Lei nº 1.269/2007, do Governador do Estado, que institui normas gerais

aplicáveis aos resíduos sólidos e institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Eustáquio Luciano

Zica, Secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio

Ambiente; José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável; Teodoro Adriano Zanardi, Professor da PUC Minas,

representando o Sr. João Batista Moreira Pinto, Professor da Escola Superior Dom

Elder Câmara e assessor do Fórum Estadual Lixo e Cidadania; as Sras. Maeli Estrela

Borges, Vice-Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e

Ambiental; e Fabiana Goulart, membro do Instituto Nenuc de Desenvolvimento

Sustentável e representante do Fórum Estadual Lixo e Cidadania; e o Sr. Gilberto
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Warley Chagas, Presidente da Cataunidas e representante do Movimento Nacional

dos Catadores de Materiais Recicláveis, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Prefeito Celso Cota Neto, Presidente da Associação Mineira dos Municípios

- AMM -, e a Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da Associação

Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, também convidados, não puderam

comparecer e justificaram a sua ausência. Os Deputados Almir Paraca, Fábio Avelar,

Wander Borges e André Quintão, autores do requerimento que deu origem ao debate,

tecem suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e votação de proposições das Comissões. Submetido a

votação, é aprovado requerimento dos Deputados André Quintão, Wander Borges,

Fábio Avelar, Almir Paraca e Eros Biondini solicitando a realização de reunião de

audiência pública para debater o Projeto de Lei Federal nº 1.991/2007, que institui a

Política Nacional dos Resíduos Sólidos, com os convidados que menciona. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos convidados e participantes pela

presença e pelos importantes subsídios prestados a estas Comissões, agradece o

comparecimento dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura - André Quintão.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 10/10/2007

Às 9h15min, comparecem na Câmara Municipal de Ipatinga as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa, membros da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social; e os Deputados Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi, membros da

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática. Havendo número

regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em
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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 debater a

qualificação profissional e a inserção de jovens no mercado de trabalho. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Juarez Guimarães de

Abreu, Diretor de Qualificação Profissional da Sedese; Elvira Miriam Veloso

Cosendey, Coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude da DRT-MG;

Guilherme Siqueira de Carvalho, Presidente do Conselho Estadual do Trabalho,

Emprego e Geração de Renda do Estado de Minas Gerais - Ceter -; Eva Maria dos

Reis Gomes, professora e psicóloga da Associação Ação Social pela Vida; e

Leonardo de Oliveira, Presidente do Conselho Municipal da Criança e do

Adolescente, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na

condição de autora do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, dos convidados e das demais pessoas presentes,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Carlin Moura - Ana Maria Resende.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS

PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

13/11/2007

Às 9h15min, comparecem na Câmara Municipal de Patrocínio a Deputada Maria

Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi,

membros da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, a Deputada

Maria Lúcia Mendonça (substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por indicação da

Liderança do DEM) e os Deputados Vanderlei Jangrossi e Deiró Marra (substituindo

este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BSD), membros da

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, 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 debater a

situação do transporte escolar no Município de Patrocínio. A Presidência interrompe a

1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Carlos Ibrahin Daura, Presidente da Câmara

Municipal de Patrocínio; Jorge Marra, Vice-prefeito do Município de Patrocínio;

Marconi Malagoli, Secretário Municipal de Obras de Patrocínio, e Rubens Rocha,

Secretário Municipal de Agricultura de Patrocínio, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem à reunião, tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos demais Deputados e aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Maria

Lúcia Mendonça e dos Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi,

em que solicitam sejam formulados apelos à Câmara Municipal de Patrocínio, com

vistas a que seja instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar

denúncias de irregularidades no transporte escolar, conforme notas taquigráficas que

encaminha; à Receita Federal, com vistas a que fiscalize as notas fiscais relativas aos

pagamentos efetuados à conta do Programa de Transporte Escolar do Município de

Patrocínio, em favor das empresas Transportadora Rota do Sol e Transcon, tendo em

vista indícios de irregularidades ocorridas na execução do mencionado Programa; ao

Ministério Público do Trabalho, com vistas a que realize sindicância no Município de

Patrocínio, com vistas a aferir a regularidade das condições de trabalho e dos

pagamentos efetuados aos trabalhadores contratados no âmbito do Programa de

Transporte Escolar; ao Tribunal de Contas da União, com vistas à realização de uma

auditoria e de uma inspeção na execução de despesas relativas ao Programa de

Transporte Escolar no Município de Patrocínio, em face de denúncias de

irregularidades na aplicação de recursos públicos; ao FNDE, ao Tribunal de Contas
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da União e à Controladoria Geral da União, nos termos do art. 22 da Res./CD/FNDE

nº 010, de 24/4/2007, relatando as irregularidades apontadas no transporte escolar do

Município de Patrocínio, conforme cópia das notas taquigráficas desta reunião e da

denúncia formulada pelos Vereadores de Patrocínio; ao Procurador-Geral de Justiça

do Estado de Minas Gerais, solicitando informações sobre as providências tomadas

pela Promotoria de Justiça da Comarca de Patrocínio, tendo em vista denúncias de

irregularidades no transporte escolar desse Município, anexando-se ao pedido de

informações cópias das notas taquigráficas desta reunião e da denúncia formulada

pelos Veredores de Patrocínio sobre o transporte escolar no Município; ao Comando-

Geral da Polícia Militar, com vistas a que intensifique a fiscalização nos veículos

destinados ao transporte escolar no Município de Patrocínio, em face das denúncias

de má conservação de tais veículos, conforme fotos que encaminha em anexo.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Gustavo Valadares - Gil Pereira.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2007

Às 8h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmiro

Nascimento, André Quintão, Chico Uejo, Domingos Sávio, Inácio Franco e Antônio

Júlio, membros da Comissão de Administração Pública; os Deputados Sávio Souza

Cruz, Fábio Avelar, Inácio Franco, Wander Borges, Antônio Júlio e Deiró Marra,

membros da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Estão presentes

também os Deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos Pimenta e Getúlio Neiva.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara

aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira

reunião destas Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,

em audiência pública, a atual sistemática sobre licenciamento ambiental, com o

objetivo de avaliar o grau de eficiência do atual modelo legal. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Carlos Carvalho e Shelley de
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Souza Carneiro, Secretário e Secretário-Adjunto de Estado de Meio Ambiente e

Recursos Naturais, respectivamente; Geraldo Fausto da Silva, Vice-Diretor do IEF-

MG; Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam-MG; José Cláudio

Junqueira Ribeiro, Presidente do Feam; Maria Dalce Riccas, representante da Amda;

e Paulino Cícero, Presidente do Sindifer, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Domingos Sávio, Sávio

Souza Cruz, Fábio Avelar e Antônio Carlos Arantes, autores do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,

informa que a próxima reunião conjunta destas Comissões será convocada por edital,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Chico Uejo - Domingos Sávio -

Inácio Franco - Antônio Júlio - Sávio Souza Cruz - Fábio Avelar - Wander Borges -

Deiró Marra.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/11/2007

Às 10 horas, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de São Sebastião do

Paraíso os Deputados Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Rêmolo Aloise

(substituindo o Deputado Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do DEM),

membros da Comissão de Segurança Pública; os Deputados Vanderlei Jangrossi,

Padre João, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, membros da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida,

por se tratar da 1ª reunião conjunta das Comissões. A Presidência informa que a

reunião se destina discutir, em audiência pública, questões relativas à segurança

pública nas áreas rurais do Estado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir os Srs. Mauro Zanin, Prefeito Municipal de São Sebastião do Paraíso;



____________________________________________________________________________
3028

Jerônimo Aparecido da Silva, Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do

Paraíso; Edna Pinto, Juíza da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do

Paraíso; Luiz Augusto Beloti, Promotor de Justiça de São Sebastião do Paraíso;

Rômulo Generoso, Promotor da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do

Paraíso; Cássio Soares, Chefe de Gabinete, representando Maurício de Oliveira

Campos Júnior; Secretário de Estado de Defesa Social; Ten.-Cel. Marcelo Alves

Aleixo, Comandante do 12º BPM, representando Cel. PM Hélio dos Santos Júnior,

Comandante-Geral da PMMG; Delegado João Pedro de Rezende, Superintendente

Regional da Polícia Civil, representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Subtenente BM Paulo Neves de Resende,

Comandante do Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso; Jerônimo

Giacchetta, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Cabo Verde, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Antônio Carlos Arantes, 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, dos convidados e do público presente, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Ana Maria Resende - Cecília Ferramenta - Gláucia

Brandão.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, EM

8/4/2008

Às 16h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Inácio Franco, Ivair Nogueira e Dalmo Ribeiro Silva, membros da Comissão de

Administração Pública; a Deputada Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró

Marra, Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi, membros da Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e Informática. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida
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por se tratar da primeira reunião conjunta das Comissões. A Presidência informa que

a reunião se destina a debater, em audiência pública, a real situação por que passa a

Universidade do Vale do Rio Verde - Unincor. Registra-se a presença dos Srs.

Ubsclender Carneiro Pereira, Presidente da Fundação Tricordinana de Educação -

Unincor - Três Corações; José Januzzi de Souza Reis e Maria Auxiliadora Campos

Araújo Machado, do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais,

representando o Monsenhor Lázaro de Assis Pinho, Presidente do Conselho; Murilo

Ferreira da Silva, Diretor do Sindicato dos Professores - Subsede Varginha,

representando o Sr. Aristides Ribas de Andrade, Diretor do Sindicato; e a Sra. Joana

Beatriz Barros Pereira, Reitora da Universidade Tricordiana de Educação de Três

Corações, representando o Sr. Tufi Neder, interventor do TJMG na Unincor de Três

Corações, 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

Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Inácio Franco - André Quintão - Carlin Moura - Dalmo

Ribeiro Silva.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR, DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS E DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/7/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e João Leite, membros da Comissão de Participação Popular; o

Deputado Carlin Moura, membro da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática; e o Deputado Gustavo Valadares membro da Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a
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reunião e comunica aos membros presentes que não há ata a ser lida por se tratar da

primeira reunião dessas Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina

a discutir, em audiência pública, a situação do transporte escolar no Estado, a

participação dos entes federativos no seu financiamento e seu impacto no acesso das

crianças à escola. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra.

Cláudia de Oliveira Ignez, Promotora de Justiça da Infância e da Juventude; e os Srs.

Gilberto José Rezende dos Santos, Subsecretário de Administração do Sistema

Educacional, representando Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado da

Educação; Aeldivan Pedro da Fonseca, Vereador da Câmara Municipal de Fruta de

Leite; Isaías Tadeu Alves de Macedo, Secretário Municipal de Educação de Ituiutaba

e Coordenador de Transportes, representado Suely Duque Rodarte, Presidente da

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime-MG -; e Flávio

Tarcízio do Nascimento, Presidente da União Colegial de Minas Gerais, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais e em

seguida passa a palavra ao Deputado Carlin Moura, também autor do requerimento.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se em ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente - João Leite - Carlin Moura - Gustavo Valadares.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2008

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmiro

Nascimento, André Quintão e Inácio Franco, membros da Comissão de

Administração Pública; os Deputados André Quintão e Carlin Moura, membros da

Comissão de Participação Popular. Está presente também o Deputado Almir Paraca.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio
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Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros das Comissões presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, questões relativas ao Ipsemg, em

especial as condições salariais e de trabalho dos profissionais da área de saúde do

Instituto, a política de assistência à saúde e o atendimento médico-hospitalar e

ambulatorial prestado aos servidores públicos estaduais. A Presidência registra a

presença das Sras. Thaís Santos, Assessora, e Luciana Meireles, Diretora da Central

de Carreiras e Remuneração, representando a Sra. Renata Vilhena, Secretária de

Estado de Planejamento e Gestão; Dr. Roberto Porto Fonseca, Diretor de Saúde do

Ipsemg, representando o Sr. Antônio Abrahão Caram Filho, Presidente do Ipsemg;

Sebastião Soares, Presidente da União Nacional dos Servidores Públicos; e Moisés

de Oliveira Melo, Presidente da Associação dos Contribuintes do Ipsemg, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados

Carlin Moura e Almir Paraca, autores do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. 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, 20 de dezembro de 2010.

Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Inácio Franco - Carlin Moura.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/9/2008

Às 10h27min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi e

Hely Tarqüínio, membros da Comissão de Saúde; os Deputados Délio Malheiros e

Célio Moreira, membros da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi nos termos do

art. 120, inciso III, combinado com o art. 125, do Regimento Interno, dá a ata por

aprovada e solicita aos Srs. Deputados que a subscrevam. A Presidência informa que
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a reunião se destina a discutir o resultado de pesquisas que apontam a relação entre

o uso de celulares e o aumento na incidência de câncer no cérebro. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Berenice Navarro Antoniazzi,

Coordenadora da Epidemiologia da Avaliação e Vigilância do Câncer da Secretaria de

Estado de Saúde - SES - representando o Sr. Marcus Pestana, Secretário de Estado

de Saúde; e os Srs. Agostinho Linhares de Souza Filho, Especialista em Regulação,

lotado na Gerência Operacional de Engenharia da Superintendência de

Radiofrequência e Fiscalização da Anatel, em Brasília, representando o Sr. Ara Apkar

Minassian, Superintendente de Serviços de Comunicação de Massa da Anatel; Rafael

Sales Dias, Técnico em Regulação, lotado na Fiscalização Técnica do Escritório

Regional da Anatel em Minas Gerais; Gilberto Dias de Souza, Assessor Jurídico,

representando o Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon da ALMG;

Maurício Couto França, Representante de Relações Industriais da Acel - Assessor

Nacional de Operadora Celulares; Jair Raso, Chefe do Serviço de Neurocirurgia do

Hospital Biocor; Carlos Soares Queiroz, Engenheiro de Segurança do Trabalho da C

& Q - Engenharia de Consultoria em Radiações Não Ionizadas -, que são convidados

a tomar assento à mesa. A Presidência informa que esta reunião foi solicitada pelo

Deputado Carlos Pimenta, que justifica a sua ausência. 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 do

público em geral, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Délio Malheiros - Hely Tarqüínio.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/10/2008

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Antônio Júlio e Célio Moreira, membros da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte; Deputados Sargento Rodrigues e Délio Malheiros, membros da

Comissão de Segurança Pública. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a falta de

segurança nos cemitérios de Belo Horizonte, bem como a inexistência de regime de

plantão nos cartórios de registro civil do Município, e comunica o recebimento de

ofício do Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Coordenador do Centro de Apoio

Operacional de Justiça de Direitos Humanos, justificando sua ausência na reunião.

Com a impossibilidade de o Presidente permanecer na reunião, o Deputado Sargento

Rodrigues assume a Presidência. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião,

para ouvir os Srs. José Augusto Silveira, Tabelião do 1º Subdistrito do Cartório de

Registro Civil de Belo Horizonte; Maria Cândida Baptista Faggion, Tabeliã do 2º

Subdistrito do Cartório de Registro Civil de Belo Horizonte; Luiz Carlos Pinto Fonseca,

Tabelião do 3º Subdistrito do Cartório de Registro Civil de Belo Horizonte; Sargento

Maurício R. de Barros, representando o Sr. Haroldo Moreira Felício, Diretor Comercial

do Cemitério Bosque da Esperança; Jaime Aronis, Diretor Executivo do Cemitério

Israelita; Alceu Fonseca Duarte, advogado do departamento jurídico, representando o

Sr. Wagner Álvares de Oliveira, Diretor Executivo do Cemitério Parque da Colina;

Eduardo Diflora, Gerente do Cemitério da Saudade; Agostinho Antoniel, Diretor das

Necrópoles Municipais, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de

autor do requerimento que deu origem ao debate, o Deputado Sargento Rodrigues

tece as 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 nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

dos demais participantes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Célio Moreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA

E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
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LEGISLATURA, EM 18/11/2008

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Délio Malheiros,

membro da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte; os Deputados

Carlin Moura e Lafayette de Andrada, membros da Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião, esclarece que não há ata a ser lida, por se tratar

da primeira reunião conjunta das Comissões e informa que a reunião se destina a

debater, em audiência pública, a criação do Cadastro de Informações da Educação

Brasileira - Cineb -, que tem por objetivo identificar nacionalmente os alunos em

dívida com estabelecimentos de ensino e possibilitar a consulta ao histórico de

devedores contumazes e dos cheques sem fundos emitidos por eles e comunica o

recebimento da correspondência do Sr. Roberto Dornas, Presidente da Confederação

Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, justificando sua ausência na reunião. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião, para ouvir os Srs. Maria Lúcia Scarpelli,

Vereadora de Belo Horizonte; Renato Ângelo Salvador Ferreira, Analista do Ministério

Público, representando o Sr. José Antônio Baeta de Melo Cançado, Promotor de

Justiça de Defesa do Consumidor; Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon

da Assembleia Legislativa; Celina Arêas, Diretora do Sindicado dos Professores do

Estado de Minas Gerais - Sinpro Minas, representando o Sr. Gilson Reis, Presidente

do Sinpro Minas; Iedyr Gelape Bambirra, Presidente da Confederação Nacional e da

Federação Estadual das Associações de Pais e Alunos de Minas Gerais; Frederico

Porto, Diretor de Políticas Institucionais da União Estadual dos Estudantes de Minas

Gerais; Danilo Santana, Presidente da Associação Brasileira de Consumidores - ABC

-; Fernando Vidal Ferreira, Presidente da Empresa Check Check Serviço de Proteção

ao Crédito do Brasil S.A. e Stael Christian Riani Freire, Coordenadora do Procon

Municipal de BH, que são convidados a tomar assento à mesa. A seguir, fazem uso

da palavra os Deputados Délio Malheiros e Carlin Moura, autores do requerimento

que deu origem ao debate; logo após, o Presidente 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 convidados, dos Deputados e demais
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participantes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Carlin Moura - Lafayette de Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2008

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Sávio Souza Cruz e João Leite (substituindo este ao Deputado Célio Moreira, por

indicação da Liderança do BSD), membros da Comissão de Defesa do Consumidor e

do Contribuinte, e os Deputados André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura, Gustavo

Valadares e João Leite, membros da Comissão de Participação Popular. Estão

presentes, também, os Deputados Fábio Avelar e Vanderlei Miranda. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião,

esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta destas

Comissões e informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o

Projeto de Lei Municipal nº 1.891/2008, que institui o Mapa de Valores Genéricos

destinado à apuração de valor venal de imóveis para lançamento do IPTU, altera as

Leis nº 5.641/89 e nº 5.839/90 e dá outras providências. A Presidência interrompe a

1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Fred Costa, Vereador à Câmara Municipal de

Belo Horizonte, Eduardo Senra Coutinho, Professor de Finanças da Faculdade

IBMEC, Marcelo Marinho Franco, Presidente das Associações da União de Bairros da

Zona Sul, e Ubirajara Pires Glória, Presidente da Associação dos Amigos do Bairro

Belvedere, que são convidados a tomar assento à mesa. A seguir, fazem uso da

palavra os Deputados Délio Malheiros e João Leite, autores do requerimento que deu

origem ao debate. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros, João Leite, André Quintão,

Fábio Avelar e Sávio Souza Cruz (2) em que solicitam seja formulado apelo ao
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Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, e ao Prefeito eleito, Márcio Lacerda,

com vistas a que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 1.891/2008, que

tramita na Câmara Municipal, para melhor análise da matéria, em face dos graves

problemas levantados nesta reunião; e em que solicitam seja encaminhado ao

Prefeito de Belo Horizonte pedido de informação sobre o valor do IPTU cobrado do

BH Shopping, antes e depois das melhorias implementadas na região. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, dos

Deputados e demais participantes, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Sávio Souza Cruz - João Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 16/12/2008

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e o

Deputado Antônio Carlos Arantes, membros da Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social; o Deputado Ronaldo Magalhães, membro da Comissão

de Assuntos Municipais e Regionalização. Está presente, também, o Deputado Carlin

Moura. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara

aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião

destas Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em

audiência pública, as demissões realizadas pela Vale e por empresas prestadoras de

serviços a essa mineradora, e comunica o recebimento de ofício do Sr. Carlos Anísio

Rocha Figueiredo, Diretor de Relações Governamentais da Vale, justificando a

ausência de representante dessa empresa na reunião. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir os Srs. João Izael Querino Coelho e Roberto Ferreira

Chaves, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Itabira; José Celso

de Assis, Presidente da Câmara Municipal de Itabira; Wilson Starling Júnior, Assessor

de Relações Institucionais e Comunitárias do Sindiextra; Mônica Aparecida Reis

Silva; Presidente da Interassociação dos Amigos de Bairros de Itabira; Maurício
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Henrique Martins; Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabira; Reginaldo

Calixto Oliveira, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços e

Agropecuária de Itabira - Acita -; Paulo Soares de Souza, Presidente do Sindicato dos

Trabalhadores na Indústria da Extração do Ferro e Metais Básicos de Itabira; Cácio

Francisco Cota, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes

Rodoviários de Itabira, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Ronaldo Magalhães, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Weliton Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/3/2009

Às 10h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlin Moura, Dalmo Ribeiro Silva e Jayro Lessa (substituindo a

Deputada Maria Lúcia Mendonça, por indicação da Liderança do DEM), membros da

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática; a Deputada Gláucia

Brandão (substituindo o Deputado Juarez Távora, por indicação da Liderança do

BPS) e os Deputados Jayro Lessa, Antônio Júlio, Inácio Franco, Lafayette de

Andrada e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da

Liderança do BSD), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa,

declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da

primeira reunião conjunta das Comissões. A Presidência informa que a reunião se

destina a apreciar, no 1º turno, os pareceres sobre o Projeto de Lei nº 2.948/2008. O

Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual foram
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designados os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº 2.948/2008, no 1º turno

(Deputada Gláucia Brandão, pela Comissão de Educação, e Deputado Lafayette de

Andrada, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária). Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 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, do Projeto de Lei nº 2.948/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relatora: Deputada Gláucia Brandão, pela Comissão de

Educação, e relator: Deputado Lafayette de Andrada, pela Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura, membros da Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e Informática; e os Deputados André Quintão e Carlin Moura,

membros da Comissão de Participação Popular. Estão presentes, também, os

Deputados Elmiro Nascimento, Alencar da Silveira Jr., Jayro Lessa, Weliton Prado,

Carlos Gomes e Chico Uejo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Deiró Marra, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se

tratar da primeira reunião conjunta das Comissões. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, a Lei de Incentivo ao Esporte, o

investimento em Minas Gerais para a realização da Copa 2014 e outros assuntos

correlatos. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Wadson

Nathaniel Ribeiro, Ministro Interino do Esporte, e Gustavo Corrêa, Secretário de

Estado de Esportes e da Juventude, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que
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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, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE, DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2009

Às 9h56min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Fahim Sawan e Ruy Muniz, membros da Comissão de Saúde; os

Deputados Célio Moreira (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação da

Liderança do BSD) e Ruy Muniz (substituindo o Deputado Elmiro Nascimento, por

indicação da Liderança do DEM ), membros da Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social; os Deputados Eros Biondini, Carlin Moura e Fahim

Sawan (substituindo o Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BSD),

membros da Comissão de Participação Popular. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e comunica que não

há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião das comissões. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater sobre o Centro de Referência em Álcool e

Drogas - Cread. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr.

Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas da Secretaria de

Estado de Esporte e da Juventude, que é convidado a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Eros Biondini, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra

ao convidado, para que faça a sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, do convidado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2010.



____________________________________________________________________________
3040

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA E DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/4/2009

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, membros da Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática; os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Domingos Sávio,

substituindo, respectivamente, os Deputados Carlos Mosconi e Fahim Sawan (ambos

por indicação da Liderança do BSD), membros da Comissão de Saúde. Está presente

também o Deputado Carlos Gomes. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e informa que não há ata a

ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das Comissões. A Presidência

informa que a reunião se destina a realizar audiência pública para debater a precária

situação salarial dos servidores públicos da área da saúde, tais como fisioterapeutas,

psicólogos, fonaudiólogos e terapeutas ocupacionais, cujos vencimentos estão

defasados, que trabalham com crianças especiais em escolas estaduais e nas Apaes.

A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Maria Eliana

Novaes, Subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, representando a Secretária

de Estado de Educação, Vanessa Guimarães Pinto; Marli Maria de Oliveira do

Amaral, Diretora da Escola Estadual Helena Antipoff; e Maria Tereza Cunha,

Procuradora Jurídica da Apae, representando Sérgio Sampaio, Presidente da

Federação das Apaes de Minas Gerais; os Srs. Márcio Delano Cruz, fisioterapeuta,

representando a Sra. Marize de Melo Uchôa Albuquerque, Diretora do Instituto

Pestalozzi; o Sr. Renato de Barros, integrante da Coordenação Sindical de Saúde; a

Sra. Luciana Meireles, Diretora Central de Carreiras e Remanejamento, e o Sr. Carlos

Sicoli, Assessor, ambos representantes da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado

de Planejamento, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Domingos Sávio, 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
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Domingos Sávio - Gláucia Brandão.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/5/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros e

Domingos Sávio, membros da Comissão de Administração Pública; os Deputados

Vanderlei Jangrossi e Antônio Carlos Arantes, membros da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III do art. 120 do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e solicita aos

Deputados presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se

destina a debater, em audiência pública, o uso de fontes alternativas de fertilizantes

na agricultura do Estado, com ênfase no verdete. A Presidência interrompe a 1ª Parte

da reunião para ouvir os Srs. Lucas Carneiro, Diretor de Recursos Energéticos da

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -,

representando o Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado; Paulo Sérgio

Machado Ribeiro, Subsecretário de Desenvolvimento Minerometalúrgico e Política

Energética; Jorge Raggi, Conselheiro-Consultor do Sindicato da Indústria Mineral do

Estado de Minas Gerais - Sindiextra -, representando o Sr. José Fernando Coura,

Presidente do Sindicato e Presidente da Câmara da Indústria Mineral da Federação

das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; Renato Ciminelli, Gerente

Executivo do Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico, representando o Sr. Alberto

Duque Portugal, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -

Sectes -; José Geraldo Barbosa, Chefe do Departamento de Fitotecnia,

representando o Sr. Luiz Cláudio Costa, Reitor da Universidade Federal de Viçosa;

Marco Antônio Fonseca, Superintendente Regional da Companhia de Pesquisas de

Recursos Minerais - CPRM -; Marco Túlio Borgatti, Gerente Técnico da Ocemg e

Sérgio Barroso, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, que são
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convidados a tomar assento à mesa. O Presidente e o Deputado Vanderlei Jangrossi,

autores do requerimento que deu origem a reunião, fazem uso da palavra para suas

considerações iniciais; logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Fazem uso da palavra os Deputados Antônio

Carlos Arantes e Domingos Sávio. 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, 20 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio - Vanderlei Jangrossi - Antônio

Carlos Arantes.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA E DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão,

membro da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, e o Deputado

Padre João (substituindo o Deputado Carlos Gomes, por indicação da Liderança do

PT), membro da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a

reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta

das Comissões. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

Rogério Correia de Moura Baptista, Delegado Federal do Ministério do

Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais; Marcelo Resende, Coordenador-Geral do

Programa de Aquisição de Alimentos no Brasil, representando o Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional; Gilberto José Rezende dos Santos, Subsecretário de Estado

de Educação, representando a Sra. Vanessa Guimarães, Secretária dessa pasta;

Lucas Scarascia, Superintendente de Segurança Alimentar e Apoio à Agricultura

Familiar, representando o Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado de
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Élido Bonomo, ex-Presidente do Conselho

Estadual de Alimentação Escolar - CAE - e atual Coordenador do Centro Colaborador

da Alimentação e Nutrição Escolar de Minas Gerais, representando o Sr. José Divino

Lopes Filho, Presidente do referido Conselho; Celso Afonso de Moraes, Diretor da

Coordenação de Políticas Sociais da Federação Nacional dos Trabalhadores e

Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Estado de Minas Gerais - Fetraf -,

representando a Sra. Tereza dos Santos de Oliveira, Coordenadora; e Vilson Luiz da

Silva, Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas

Gerais - Fetaemg -, 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. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Padre João.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2009

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

(substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do BSD) e os

Deputados Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da Comissão de Saúde; o

Deputado Ivair Nogueira, membro da Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social. Está presente, também, o Deputado Doutor Viana. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

das Comissões presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater

a ampliação da licença maternidade à segurada gestante, conforme disposto no

Projeto de Lei Complementar nº 31/2007, em tramitação nesta Casa e a discutir e
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votar proposições das Comissões. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir as Sras. Marta Alice Venâncio Romanini, Coordenadora do Programa Viva

Vida e Saúde da Mulher, representando o Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da

Silva, Secretário de Estado da Saúde; Maria Thais da Costa Oliveira Santos,

Assessora de Gabinete, representando a Sra. Renata Maria Paes de Vilhena,

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão; e o Sr. Paulo Roberto Venâncio de

Carvalho, Diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Doutor Rinaldo, 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, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 22/9/2009

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Adelmo Carneiro

Leão (substituindo o Deputado Almir Paraca, por indicação da Liderança do PT),

membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; os

Deputados Vanderlei Jangrossi, Carlos Gomes e Domingos Sávio, membros da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e comunica que

não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião conjunta das Comissões. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, as

perspectivas da aquicultura e os impactos no desenvolvimento do Estado e no meio

ambiente. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Newton

José Schimidt Prado, Gerente de Estudos e Manejo da Ictiofauna e Programas
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Especiais-GA-IP, representando o Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da

Cemig; Wagner Benevides, Superintendente do Ministério de Pesca e Agricultura,

representando o Sr. Altemir Gregolin, Ministro da Pesca e Aquicultura; Roberto

Baracat Araújo, Assessor do Reitor da Área de Ciências Agrárias, representando o

Sr. Ronaldo Tadêu Pena, Reitor da UFMG; Luiz Cláudio Costa, Reitor da

Universidade Federal de Viçosa; Noé Ribeiro da Silva, Professor e Membro da

Comissão de Pisicultura da Universidade Federal de Uberlândia -, representando o

Sr. Alfredo Júlio Fernandes Neto, Reitor dessa Universidade; Elias Tadeu Fialho,

Professor e Vice-Reitor da Universidade Federal de Lavras, representando o Sr.

Antônio Nazareno Guimarães Mendes, Reitor dessa Universidade; Eurípedes

Ronaldo Ananias Ferreira, Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Triângulo Mineiro; Valtin Quintino da Rocha, Presidente da Federação

dos Pescadores do Estado de Minas Gerais; e José Ricardo Albanez,

Superintendente de Política e Economia Agrícola, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputado Adelmo Carneiro

Leão, Domingos Sávio e Carlos Gomes, autores do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais. Registra-se a presença do Deputado Fábio

Avelar, que assume a direção dos trabalhos e 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, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Adelmo Carneiro Leão - Carlos Gomes.

ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão e

Duarte Bechir, membros da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social;

e os Deputados André Quintão, Carlin Moura e Duarte Bechir, membros da Comissão

de Participação Popular. Estão presentes, também, os Deputados Sargento
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Rodrigues e Carlos Gomes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros das Comissões presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater a Proposta de Emenda

Constitucional Federal nº 231/95, que dispõe sobre a redução da jornada de trabalho

sem redução salarial. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir os Srs. Reginaldo Lopes, Deputado Federal e Presidente Estadual do PT;

Carlos Magno de Freitas, Secretário-Geral da Central Única dos Trabalhadores -

CUT-MG e Diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade; Antônio da

Costa Miranda, Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores de Minas

Gerais; Gilson Luiz Reis, Presidente do Sindicato dos Professores do Estado de

Minas Gerais - Sinpro Minas e Presidente da Central dos Trabalhadores e

Trabalhadoras do Brasil - CTB -; Marcelino Orozimbo da Rocha, Presidente do

Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, que são convidados a tomar assento à mesa.

Os Deputados André Quintão e Carlin Moura, na condição de autores do

requerimento que deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais. Logo

após, o Presidente passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - Carlin Moura.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO

CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 2/3/2010

Às 10h16min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz, Deiró

Marra, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e Informática; os Deputados Délio Malheiros, Dalmo Ribeiro Silva
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e Carlin Moura (substituindo o Deputado Adalclever Lopes, por indicação da

Liderança do PMDB-PT-PCdoB), membros da Comissão de Defesa do Consumidor e

do Contribuinte. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira

reunião conjunta das Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater as perspectivas de funcionamento e a situação dos alunos da Universidade

Vale do Rio Verde - Unincor - em face das graves crises acadêmica e financeira

enfrentadas pela instituição. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir a Sra. Adriana Teixeira, Superintendente de Regulação Estatística,

representando o Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais; e os Srs. Luiz Alberto Rodrigues,

Subsecretário de Ensino Superior, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior de Minas Gerais; Eduardo de Souza Maia, Analista do Ministério

Público Estadual e Assessor da Promotoria de Tutela de Fundações da Comarca de

Belo Horizonte, representando a Sra. Valma Leite da Cunha, Promotora de Justiça;

Itamar Resende Pereira, Pró-Reitor da Universidade Vale do Rio Verde; João Antônio

de Castro, Consultor do Grupo BDO Trevisam, representando Luiz Guilherme

Raposo, Diretor do Grupo BDO; Gilson Luiz Reis, Presidente do Sindicato dos

Professores do Estado Minas Gerais e Presidente da Central dos Trabalhadores do

Brasil - CTB -; e Marco Aurélio Trindade Fogaça, aluno do Curso de Medicina,

Presidente da Comissão Pró-Estadualização da Unincor e Vice-Presidente do

Diretório Acadêmico Mário Pena, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, coautor do requerimento que ensejou a reunião, tece suas considerações

iniciais e, em seguida concede a palavra aos Deputados Carlin Moura e Délio

Malheiros, coautores do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Deiró Marra - Dalmo Ribeiro Silva.
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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE MINAS E ENERGIA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/4/2010

Às 9h45min, comparecem no Município de Três Marias os Deputados Sávio Souza

Cruz e Almir Paraca, membros da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável. Estão presentes, também, os Deputados Doutor Viana e Vanderlei

Miranda. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira

reunião conjunta das Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir a contaminação do lençol freático da região por metais pesados. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Adair

Divino da Silva, Prefeito Municipal de Três Marias; Mauro da Fonseca Ellovitch,

Promotor de Justiça, representando o Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-

Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; a Sra. Rosangela Gurgel Machado,

Gerente de Qualidade do Solo da Feam, representando o Sr. José Carlos Carvalho,

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -; os

Srs. Benjamin Alves Rabello Filho, Juiz Eleitoral; Fabiano Magella Lucas de Carvalho,

Prefeito Municipal de São Gonçalo do Abaeté; Ricardo Barbosa dos Santos, Gerente-

Geral de Meio Ambiente, representado o Sr. Fernando Rezende Duarte, Gerente-

Geral da Votorantim Metais Zinco - Unidade Três Marias; Waldemar Stein, Vice-

Presidente do Clube dos Piraquaras; Ronilson D'Assunção Oliveira, Presidente da

Associação do Bairro Beira Rio, 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. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Almir Paraca.
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ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/6/2010

Às 19h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, Neider Moreira, Padre João, Jayro Lessa

(substituindo o Deputado Elmiro Nascimento, por indicação da Liderança do DEM) e

Zé Maia (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do

BSD), membros da Comissão de Administração Pública; os Deputados Zé Maia,

Jayro Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Lafayette de

Andrada, Antônio Carlos Arantes, Délio Malheiros (substituindo o Deputado Agostinho

Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS) e Gustavo Valadares (substituindo

o Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEm), membros da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 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; informa, ainda, que avocou a si a relatoria do Projeto de

Lei nº 4.689/2010, no 1º turno, pela Comissão de Administração Pública e que o

Deputado Zé Maia avocou a si a relatoria do referido projeto pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. 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 Comissão de Administração Pública (relator:

Deputado Délio Malheiros) e pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária (relator: Deputado Zé Maia) pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.689/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Lafayette de Andrada - Neider
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Moreira - Padre João - Jayro Lessa - Zé Maia - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio

- Inácio Franco - Antônio Carlos Arantes - Gustavo Valadares.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/6/2010

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

André Quintão (substituindo o Deputado Almir Paraca, por indicação da Liderança do

Bloco PT-PMDB-PCdoB) e Carlin Moura (substituindo o Deputado Sávio Souza Cruz,

por indicação da Liderança do do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da Comissão

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e Carlin Moura, membros da Comissão de Participação Popular.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros das Comissões presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar proposições das Comissões. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições das

Comissões. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos do Deputado André Quintão (7), em que solicita seja enviado ofício ao

Instituto Estadual de Florestas - IEF - solicitando que se verifique a ocorrência de

Mata Atlântica na área denominada Mata do Inferno, no Município de Sabará, e se há

estudos nesse Instituto objetivando sua preservação e qual o modelo e categoria de

unidade de conservação seriam adequados para a área. Solicita, ainda, que o IEF

providencie a elaboração dos estudos técnicos necessários à transformação da Mata

do Inferno numa unidade de conservação, caso esses estudos não existam; em que

solicita seja enviado à Prefeitura Municipal de Sabará pedido de providências para

que proceda à delimitação da área da Mata do Inferno e edição do ato

regulamentador da respectiva unidade de conservação, em obediência à Lei Federal

nº 9.985, de 2009; em que solicita seja enviado ao Governador do Estado, à

Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -, ao IEF e ao Ministério do Meio

Ambiente, pedido de providências para apoiarem técnica e financeiramente a
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implantação da Reserva Biológica da Mata do Inferno, no Município de Sabará; em

que solicita seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Sabará pedido de

informações sobre as áreas onde se situam a Mata do Inferno e o empreendimento

imobiliário adjacente, cujos empreendedores são a União Rio Empreendimentos S.A.

e a Construtora Líder, esclarecendo se estão localizados na zona rural do Município

ou se já houve parcelamento do solo dessas áreas, caso se trate de zona urbana, e

se houve o estabelecimento de condicionantes no processo de parcelamento e quais

foram; em que solicita seja encaminhado à Promotoria de Justiça Metropolitana de

Habitação Urbanística e ao Promotor de Justiça da Comarca de Sabará pedido de

informações com vistas a esclarecer se, após a averbação da reserva legal pela

União Rio Empreendimentos S.A., essa área poderia ser cedida para a criação da

Reserva Biológica da Mata do Inferno. Solicita, ainda, que sejam verificadas as

licenças ambientais concedidas, com as condicionantes impostas, bem como as

medidas compensatórias para todos os empreendimentos nas proximidades da Mata

do Inferno; e em que solicita seja encaminhado ao Conselho Estadual de Política

Ambiental pedido de informações com vistas a verificar se o empreendimento

adjacente à Mata do Inferno, no Município de Sabará, está devidamente licenciado,

tendo em vista a ocorrência de Mata Atlântica na área, e se o impacto do

esgotamento sanitário desse empreendimento atinge o Município de Belo Horizonte.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares e convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - André Quintão - Carlin Moura.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/11/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Ruy Muniz. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

segurança no trânsito, em especial o crescente número de fatalidades e ferimentos

graves em acidentes no Estado, apreciar a matéria constante na pauta e 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

4.696/2010, em turno único (Deputado Rômulo Veneroso); e 4.904/2010, no 1º turno

(Deputada Maria Tereza Lara). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Leida Camatta e Márcia Barreto, Assessoras do Núcleo

de Educação para o Trânsito do DER-MG, ambas representando Rosely Fantoni,

Coordenadora do Núcleo de Educação para o Trânsito do DER-MG; e os Srs. Ten.-

Cel. PM Roberto Lemos, Comandante do Batalhão de Trânsito de Belo Horizonte,

Ricardo Azevedo, Chefe da Seção de Policiamento e Fiscalização da Polícia

Rodoviária Federal em Minas Gerais - PRF-MG -, representando Aristides Amaral

Júnior, Chefe da Assessoria de Comunicação da PRF-MG, Paulo Ademar de Souza

Filho, Perito Criminal Estadual, Paulo Sérgio Borba Rocha, Coordenador

Socioeducativo da Associação Brasileira de Educação no Trânsito - Abetran -, José

Aparecido Ribeiro, especialista em Trânsito e Assuntos Urbanos e fundador da ONG

SOS Mobilidade Urbana, e José Pacheco Júnior, médico ortopedista do Pronto-

Socorro João XXIII, 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 convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.990/2009 com a Emenda

nº 1, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por

sua vez, é aprovado o Requerimento nº 6.791/2010. 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
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Tenente Lúcio (4) em que solicitam sejam encaminhados ao Subsecretário de

Administração Prisional cópia das notas taquigráficas da 25ª Reunião Extraordinária

desta Comissão, realizada em Caxambu, e pedido de providências com vistas a que

seja sanado o problema da alimentação dos presos em Aiuruoca, que se encontra

suspensa; sejam encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça cópia das notas

taquigráficas da 25ª Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências

para implantar a 2ª Vara Judicial em Caxambu, sejam encaminhados ao

Superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, ao Diretor-Geral da

Polícia Rodoviária Federal - PRF - e ao Ministro da Justiça cópia das notas

taquigráficas da 25ª Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências

com vistas a que seja avaliado o aumento dos efetivos da PRF na região de

Caxambu; sejam encaminhados ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado

de Defesa Social cópia das notas taquigráficas da 25ª Reunião Extraordinária desta

Comissão e pedido de providências com vistas a que seja avaliado o aumento do

efetivo, equipamentos, estrutura e recursos ficanceiros da Polícia Civil, e providências

com vistas a que seja construída sede física para a Delegacia de Polícia, seja

implantada uma unidade do Corpo de Bombeiros, seja transformado o Pelotão da

PMMG de Caxambu em Companhia, seja implantada uma unidade da Polícia

Ambiental, sejam criados uma base móvel, no centro de Caxambu, e um sistema de

videomonitoramento da violência, com base na experiência do Projeto Olho Vivo; seja

construída uma unidade prisional padrão na região e seja instalada uma unidade para

internação de adolescentes em conflito com a lei; do Deputado Tenente Lúcio (4) em

que solicita seja encaminhada ao Sr. César Augusto Monteiro Alves Júnior

manifestação de congratulações por sua nomeação para o cargo de Delegado da 4ª

Delegacia Regional de Polícia Civil de Araguari; seja encaminhada ao Sr. Moacyr

Lobato Campos Filho, Secretário de Defesa Social, manifestação de congratulações

pela efetivação da nomeação do Sr. César Augusto Monteiro Alves Júnior para o

cargo de Delegado da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araguari; seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -

pedido de providências com vistas a que sejam efetuados estudos de viabilidade com

o objetivo de elevar a Companhia da PM de Ituiutaba e a 9ª Companhia de PM
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Independente de Araguari à condição de Batalhão de Polícia; do Deputado Sargento

Rodrigues (2) em que solicita sejam encaminhadas manifestações de aplauso aos

policiais civis lotados no Departamento de Investigação Antidrogas, em Belo

Horizonte, pela atuação na prisão de um dos maiores traficantes do País, e ao 2º-

Sgto. PM Carlos Roberto de Souza, lotado na 126ª Companhia do 5º Batalhão da

PMMG, por ter impedido um furto em uma construção civil, nesta Capital; da

Deputada Maria Tereza Lara em que solicita seja encaminhado ao Presidente da

Associação Mineira dos Municípios - AMM - e ao Presidente da Associação dos

Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Granbel - solicitação para

que seja incluído na pauta das próximas reuniões dessas entidades o tema "A

importância da implementação e aplicação de medidas socioeducativas pelos

Municípios". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, dos convidados e do público, convoca os membros da Comissão

para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2010.

Maria Tereza Lara, Presidente - Ademir Lucas - Rômulo Veneroso.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite e

Wander Borges (substituindo o Deputado Rômulo Veneroso, por indicação da

Liderança do BPS), membros da Comissão de Segurança Pública; os Deputados

João Leite (substituindo o Deputado Marcus Pestana, por indicação da Liderança do

BSD) e Wander Borges (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da

Liderança do BPS), membros da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas. Estão presentes, também, os Deputados Domingos Sávio e Carlin Moura.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião conjunta.

A Presidência informa que a reunião se destina a debater a implantação de rampas

de escape de caminhões nas rodovias situadas no território mineiro e comunica o

recebimento de ofício do Pe. José Ferreira Filho, Missionário dos Operários,
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justificando sua ausência na reunião; e abaixo-assinado em prol de melhorias de

tráfico do Anel Rodoviário. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir a Sra. Marília Fernandes Zaza Von Dolinger, Supervisora da

Superintendência Regional do DNIT-MG, representando Sebastião Donizete de

Souza, Superintendente Regional do DNIT-MG; e dos Srs. Tomás Alexandre

Ahougie, Assessor de Relações Metropolitanas e Metrô da BHTRANS, representando

Márcio Araújo de Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Haroldo Carlos da

Costa, Diretor do Projetos do DER-MG, representando José Elcio Santos Monteze,

Diretor-Geral do DER-MG; José Marcos Souto e Valter Barrueco Filho, consultores do

Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra -,

representando José Fernando Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do

Estado de Minas Gerais - Sindiextra -; José Geraldo de Castro Gonçalves, Diretor do

Sinditanque representando Irani da Silva Gomes, Presidente do Sindicato das

Empresas e Transportadores de Combustível e Derivados de Petróleo do Estado de

Minas Gerais - Sinditanque -; Ulisses Martins Cruz, Presidente do Sindicato das

Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais - SETCEMG -; e José

Acácio Carneiro, Presidente do Sindicato de Transportadores Autônomos de Cargas

no Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, autor do requerimento que deu origem à reunião, 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, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Wander Borges.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54/2009, EM

14/12/2010

Às 17 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Lafayette de Andrada, Agostinho Patrus Filho (substituindo o Deputado Délio

Malheiros, por indicação da Liderança do BPS) e Alencar da Silveira Jr. (substituindo
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o Deputado Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PDT), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Tiago Ulisses. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, 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 o parecer para o 2º turno da Proposta de Emenda à

Constituição nº 54/2009. 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. Na fase de discussão do parecer do relator, que conclui pela

aprovação, no 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009 com as

Emendas nºs 1 e 2, são apresentadas as Propostas de Emenda n°s 1, do Deputado

Agostinho Patrus Filho, 2, do Deputado Alencar da Silveira Jr., e 3, do Deputado

Lafayette de Andrada. Submetidos a votação, são aprovados o parecer e as referidas

propostas de emenda. É aprovada a nova redação do parecer, que conclui pela

aprovação, no 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009 com as

Emendas nºs 1 a 5 (relator: Deputado Ademir Lucas). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrus Filho - Alencar

da Silveira Jr.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2010

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Gil

Pereira e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Luiz Humberto Carneiro, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
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da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 7.011 a 7.016, 7.018 a 7.026,

7.028, 7.031, 7.036 e 7.037/2010. 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 Fábio Avelar, em que solicita sejam

encaminhados aos Secretários de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável e de Defesa Social e ao Superintendente da Supram Norte ofícios

solicitando especial atenção ao processo de licenciamento do empreendimento da

empresa Ibérica Agropecuária Ltda., no Município de Miravânia, em face de

denúncias encaminhadas pela Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente -

Amda. 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 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Gil Pereira.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Às 9h24min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Lafayette de Andrada, Sebastião Costa (substituindo o Deputado Agostinho

Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS), e Gustavo Corrêa (substituindo o

Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, 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 aapreciar 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
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sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 59/2010 é

retirado da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprir

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 2º turno, do Projetos de Lei Complementar nº 58/2010 (relator:

Deputado Zé Maia). Registra-se a presença dos Deputados Jayro Lessa e Inácio

Franco. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno,

do Projeto de Lei nº 5.034/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias da mesma data,

às 14h15min e às 20h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Gustavo Corrêa - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados Braulio Braz e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Luiz Humberto

Carneiro, por indicação da Liderança do BSB), 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 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 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 3.470/2009, 4.365, 4.447, 4.499, 4.696, 4.705, 4.712,

4.713, 4.722, 4.725, 4.732, 4.742, 4.747, 4.773, 4.803, 4.809, 4.825, 4.835, 4.853,

4.889, 4.915, 4.922, 4.930, 4.934/2010 (Deputada Ana Maria Resende); 4.935, 4.941,

4.944, 4.952, 4.960, 4.962, 4.963, 4.966, 4.967, 4.974 a 4.979, 4.983, 4.985, 4.987,

4.996, 4.997, 4.998, 5.000, 5.001, 5.005, 5.036/2010 (Deputado Ademir Lucas).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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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 3.470/2009, 4.365, 4.447, 4.499, 4.696, 4.705, 4.712, 4.713,

4.722, 4.725, 4.732, 4.742, 4.747, 4.773, 4.803, 4.809, 4.825, 4.835, 4.853, 4.889,

4.915, 4.922, 4.930, 4.934, 4.935, 4.941, 4.944, 4.952, 4.960, 4.962, 4.963, 4.966,

4.967, 4.974 a 4.979, 4.983, 4.985, 4.987, 4.996, 4.997, 4.998, 5.000, 5.001, 5.005,

5.036/2010, que receberam parecer por sua aprovação. 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, 16 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Gilberto Abramo - Ademir Lucas.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

16/12/2010

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, 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 Rômulo Veneroso, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente agradece a presença dos

Vereadores Vilmar Resende e Adicionaldo dos Reis Cardoso, da Câmara Municipal

de Uberlândia. A Deputada Maria tereza Lara 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. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.708/2009 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno (relator: Deputado

Tenente Lúcio). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio.

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 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Costa (substituindo o

Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão presentes, também, os

Deputados Ivair Nogueira e Carlos Gomes. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria da 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. Suspende-se a reunião. Às

15h27min, são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia,

Lafayette de Andrada, Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por

indicação da Liderança do DEM) e Adalclever Lopes (substituindo o Deputado

Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB). O Presidente determina a

distribuição em avulso dos pareceres que concluem pela aprovação, em turno único,

dos Projetos de Lei nºs 4.894/2010 com as Emendas nºs 10 e 37, apresentadas por

parlamentares; com as Emendas nºs 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155,

156, 157, 158, 160, 162, 164, 165, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181,

182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,

200, 202, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221,

222, 223, 224 e 225, apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as

Emendas nºs 226 a 290, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 28,

55, 81, 83, 87, 99, 134, 144, 149, 150, 159, 161, 163, 166, 167, 169, 170, 171, 178,

183, 203, 208 e 218, apresentadas ao final do parecer; e pela rejeição das Emendas
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nºs 1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34,

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60,

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 86,

88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 143 (relator:

Deputado Lafayette de Andrada) e 4.895/2010 com as Emendas nºs 1 a 7, 9 a 27, 30

a 36, 52, 55 a 92, 100 a 102, 104 a 128, 130 a 146, 148 a 186, 189 a 191,196 a 207,

212 a 220, 224 a 311, 373 a 389, 391, 393 a 401, 403 a 411, 491 a 499, 505 , 506,

510, 511, 515 a 534, 553, 554, 563, 582, 584 a 594, 596 a 601, 607 a 612, 618 a 625

e 627, apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 638 a 662, 664 a

674,676 a 697, apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as

Emendas nºs 698 a 739, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 43 a 48, 50, 53, 80,

103, 129, 187, 188, 192 a 195, 385, 501, 512 a 514, 564 a 572, 578 a 581, 626, 628,

663 e 675 apresentadas ao final do parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 8, 28,

29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 51, 54, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 147, 221, 222, 223,

273, 274, 275, 276, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,

325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341,

342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,

359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 392, 413, 414,

415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 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, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465,

466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,

483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 500, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 536, 537,

538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 555, 556,

557, 558, 559, 560, 561, 562, 573, 574, 575, 576, 577, 583, 595, 602, 603, 604, 605,

606, 613, 614, 615, 616, 617, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 e 637 (relator:

Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, desconvoca a reunião marcada para a mesma data, às

20h30min, convoca os membros da Comissão para reunião na mesma data, às
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21h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Jayro Lessa - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada - Rosângela Reis.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros e Célio Moreira (substituindo o Deputado Walter Tosta, por

indicação da Liderança do BSD), 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 Célio 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 matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento da seguinte

proposição, no 2º turno, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei

Complementar nº 59/2010 (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, é aprovado, o parecer

pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 59/2010 (relator:

Deputado Délio Malheiros) na forma do vencido no 1º turno. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Célio Moreira - Délio Malheiros.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

16/12/2010

Às 10h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Elmiro Nascimento, Neider Moreira e Ademir Lucas
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(substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, 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 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. 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 Complementar nºs 58 e

66/2010, este na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Délio Malheiros).

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 5.036/2010, que recebeu

parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio - Neider Moreira - Ivair Nogueira -

Ademir Lucas.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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, realizar audiência pública para debater e dar
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encaminhamentos à realização de concurso público pela Secretaria de Estado de

Educação, para preenchimento de vagas nas áreas de filosofia, sociologia e ensino

religioso, e deliberar sobre proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Lumena Santos Chaves, Diretora

Central de Provisão, representando a Secretária de Estado de Planejamento e

Gestão, Renata Vilhena; Maria de Lourdes Carvalho, Subsecretária de Gestão de

Pessoal, representando a Secretária de Estado de Educação, Vanessa Guimarães

Pinto; Beatriz Silva Cerqueira, Presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em

Educação de Minas Gerais - Sind-UTE-MG - e Irmã Márcia Maria Lobo Leite,

integrante do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs de Minas Gerais - Conic -, e os

Srs. Darci Alves da Silva, Presidente do Sindicato dos Sociólogos de Minas Gerais -

Sinds-MG -, e Arnaldo Hoffman Filho, Presidente do Conselho do Ensino Religioso de

Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra aos Deputados Padre João e Carlin Moura, coautores do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta 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. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.365, 4.447,

4.499, 4.705, 4.712, 4.713, 4.722, 4.725, 4.742, 4.747, 4.773, 4.809, 4.825, 4.835,

4.853, 4.889, 4.922, 4.930/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. É recebido

requerimento da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja encaminhada à

família do Sr. Kássio Vinicius Castro Gomes manifestação de pesar pelo seu

falecimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
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NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini, 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado André Quintão em que solicita sejam

encaminhados ao Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais - IEF -, ao

Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -, à Superintendência de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas - Supram Norte de

Minas -, à Prefeitura Municipal de Miravânia e à unidade da Polícia Militar local

pedidos de providências, conforme denúncias encaminhadas pela Associação Mineira

de Meio Ambiente - Amda -, com vistas a que sejam verificados a implantação na

região de um projeto de plantio de eucaliptos pela a empresa Ibérica Agropecuária e

o desmatamento do cerrado do platô. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Às 20h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Gilberto Abramo 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 Gilberto Abramo, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
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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 Resolução nºs 4.004/2009 e 5.017/2010; Projetos de Lei nºs 294, 335, 684/2007,

2.122, 2.333, 2.344/2008, 3.126, 3.218, 3.391, 3.540, 3.666, 3.777, 3.783/2010

(Deputado Ademir Lucas); 3.785, 3.787, 3.814, 3.935, 3.963, 4.032, 4.222, 4.249,

4.255, 4.256, 4.462, 4.513, 5.035, 5.038, 5.050/2010 (Deputado Gilberto Abramo).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Resolução nºs 4.004/2009 e 5.017/2010; e dos Projetos de Lei

nºs 294, 335, 684/2007; 2.122, 2.333, 2.344/2008; 3.126, 3.218, 3.391, 3.540, 3.666,

3.777, 3.783, 3.785, 3.787, 3.814, 3.935, 3.963, 4.032, 4.222, 4.249, 4.255, 4.256,

4.462, 4.513, 5.035, 5.038, 5.050/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, em 17/12/2010, às 9h30min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada - Ademir Lucas.

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 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Às 21h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e Tiago Ulisses

(substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do

BPS), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; e a

Deputada Rosângela Reis, membro da Comissão de Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204 do Regimento Interno. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
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matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 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 4.894/2010 com as Emendas nºs 10 e 37

apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 145 a 148, 151 a 158, 160,

162, 164, 165, 168, 172 a 177, 179 a 182, 184 a 200, 202, 204 a 207, 210 a 217, 219

a 225 apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Emendas nºs

226 a 290, as emendas nº 1 às Emendas nºs 3 a 8, 25, 28, 55, 81, 83, 87, 99, 134,

144, 149, 150, 159, 161, 163, 166, 167, 169 a 171, 178, 183, 203, 208 e 218,

apresentadas ao final do parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 9, 11 a 24,

26, 27, 29 a 31, 34 a 36, 38 a 50, 52 a 54, 56 a 79, 82, 84 a 86, 88 a 91, 93 a 98, 100

a 112, 114 a 133, 136 a 143 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e 4.895/2010

com as Emendas nºs 1 a 7, 9 a 27, 30 a 36, 52, 55 a 92, 100 a 102, 104 a 128, 130 a

146, 148 a 186, 189 a 191, 196 a 207, 212 a 220, 224 a 311, 373 a 389, 391, 393 a

401, 403 a 411, 491 a 499, 505, 506, 510, 511, 515 a 534, 553, 554, 563, 582, 584 a

594, 596 a 601, 607 a 612, 618 a 625 e 627 apresentadas por parlamentares; com as

Emendas nºs 638 a 662, 664 a 674, 676 a 697 apresentadas pela Comissão de

Participação Popular; com as Emendas nºs 698 a 739, as Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 43 a 48, 50, 53, 80, 103, 129, 187, 188, 192 a 195, 385, 501, 512 a 514,

564 a 572, 578 a 581, 626, 628, 663 e 675 apresentadas ao final do parecer; e pela

rejeição das Emendas nºs 8, 28, 29, 37 a 42, 49, 51, 54, 93 a 99, 147, 221 a 223, 273

a 276, 312 a 372, 392, 413 a 490, 500, 502 a 504, 507 a 509, 536 a 552, 555 a 562,

573 a 577, 583, 595, 602 a 606, 613 a 617, 629 a 637. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

 Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Agostinho Patrus Filho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.894 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.894/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –,

para o exercício 2011, foi aprovado em turno único com as Emendas n°s 10 e 37, 145

a 148, 151 a 158, 160, 162, 164, 165, 168, 172 a 177, 179 a 182, 184 a 200, 202, 204

a 207, 210 a 217, 219 a 290, e com as Subemendas n°s 1 às Emendas n°s 3 a 8, 25,

28, 55, 81, 83, 87, 99, 113, 134, 144, 149, 150, 159, 161, 163, 166, 167, 169 a 171,

178, 183, 203, 208 e 218.

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° 4.894/2010

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-

2011 –, para o exercício de 2011.

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 2011, conforme determina

o art. 7° da Lei n° 17.347, de 16 de janeiro de 200 8.

Art. 2° – Integram esta lei os Anexos I, II e III, 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 –;

II – O Anexo II contém os programas e as ações da administração pública

organizados por setor de governo;

III – O Anexo III 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,
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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° – Consideram-se dispositivos do inciso III des te artigo os itens constantes do

Anexo III desta lei.

Art. 3° – Os Poderes Legislativo e Executivo efetua rão os ajustes necessários à

compatibilização do planejamento para o exercício de 2011 contido na revisão do

PPAG 2008-2011 e na Lei Orçamentária para o mesmo exercício.

Art. 4° – Serão realizadas em 2011, no âmbito do Po der Legislativo, audiências

públicas de avaliação dos resultados alcançados pelos programas estruturadores.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gilberto Abramo.

ANEXOS I E II

- Os Anexos I e II desta lei encontram-se disponíveis no “site” da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - www.almg.gov.br.

ANEXO III

(a que se refere o inciso III do art. 2° da Lei n°. .... de.....de.................de 2010)

--------------------------------------------------

Área de Resultado: Defesa Social

--------------------------------------------------

1

Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Ação: .... - OLIMPIADA ESTADUAL SUPERAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Garantir o treinamento e a consequente realização de olimpíada para

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação com vistas à

recuperação e à reinserção social dos adolescentes.
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Produto: ATLETA PARTICIPANTE

Unidade de medida: ADOLESCENTE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 300          1.000,00

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 2011 Financeiras 2011

Central 1              0,00

Estadual 0              0,00

Noroeste de Minas 0      8.490.000,00

Rio Doce 1         10.000,00

Sul de Minas 0              0,00

3

Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 1206

- CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS - SEDS

Mudança de finalidade para: GARANTIR ESTRUTURAS FÍSICAS ADEQUADAS

AO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL, POR

MEIO DE REFORMAS EM UNIDADES EM FUNCIONAMENTO e da construção de

novas unidades.

4

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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 120        124.950,00

Central 740        570.647,00
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Centro Oeste             60         37.500,00

Estadual            220        301.715,00

Jequitinhonha / Mucuri             60         37.500,00

Mata             60         63.559,00

Noroeste de Minas             60         54.810,00

Norte de Minas            180        162.426,00

Rio Doce             60         47.250,00

Sul de Minas            210        176.211,00

Triângulo            120         92.610,00

5

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL

Ação: .... - REFORMA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUDICIÁRIO JORGE VAZ

EM BARBACENA

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Reformar o Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz em Barbacena,

para garantir melhores condições de atendimento aos internos

Produto: Hospital reformado

Unidade de medida: HOSPITAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        300.000,00

6

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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 0              0,00

Central 0              0,00
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Centro Oeste 0         10.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 302     12.000.000,00

Mata 0              0,00

Sul de Minas 0              0,00

Triângulo 0              0,00

7

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação: 1129 - IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E

PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

Mudança de finalidade para: AMPLIAR O NÚMERO DE PRESOS PARTICIPANTES

DO PROCESSO DE ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE E PROFISSIONALIZAÇÃO

POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO De NÚCLEOS DE ENSINO E

PROFISSIONALIZAÇÃO e de núcleos culturais, EM TODAS AS UNIDADES

PRISIONAIS.

8

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 1029 - IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS

DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 12      2.473.970,00

Triângulo 2        576.030,00

9

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 2011 Financeiras 2011

Central 1          1.000,00

Estadual 0              0,00
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Norte de Minas 1      1.643.000,00

10

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 1111 - MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES

PREDIAIS INTEGRADAS (PC)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1      1.050.000,00

Central 3      2.233.829,00

Centro Oeste 0              0,00

Jequitinhonha / Mucuri 0              0,00

Mata 0              0,00

Rio Doce 0              0,00

Sul de Minas 0         50.000,00

Triângulo 0              0,00

11

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 4572 - TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 15        387.368,00

Central 592     15.288.121,00

Centro Oeste 20        516.491,00

Estadual 0         60.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 15        387.368,00

Mata 68      1.756.069,00

Noroeste de Minas 15        387.368,00

Norte de Minas 50      1.291.227,00

Rio Doce 70      1.807.718,00

Sul de Minas 75      1.936.840,00
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Triângulo 80      2.065.963,00

12

Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE - Ação: 1188 -

DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 5.000         10.000,00

Rio Doce 1.000        200.000,00

13

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA - Ação: 4232 - POLICIAMENTO

OSTENSIVO GERAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 166.215      2.670.978,00

Central 2.458.076     39.564.972,00

Centro Oeste 253.821      4.078.755,00

Estadual 0        235.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 135.274      2.173.774,00

Mata 502.785      8.079.461,00

Noroeste de Minas 105.001      1.687.305,00

Norte de Minas 180.499      2.900.513,00

Rio Doce 473.142      7.603.117,00

Sul de Minas 664.260     10.674.270,00

Triângulo 455.346      7.317.144,00

14

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ação: .... - Capacitação de profissionais envolvidos nas políticas públicas para

usuários de álcool e outras drogas.

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ
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Finalidade: Capacitação continuada de profissionais envolvidos nas políticas

públicas, com ênfase na reinserção social, na prevenção, no tratamento e no combate

às drogas.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 200        130.000,00

15

Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ação: .... - Formulação do Plano Estadual Interdisciplinar sobre Drogas.

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Contribuir para a construção de políticas públicas e de um sistema

estadual com ações integradas de prevenção, de tratamento e de combate ao uso de

drogas, que articule as áreas de defesa social, saúde, assistência social, educação,

cultura e políticas para a juventude, constituindo uma rede de atendimento aos

usuários de drogas.

Produto: PLANO ELABORADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1         50.000,00

16

Programa: 160 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO

AO DEPENDENTE QUÍMICO - Ação: 4082 - PREVENÇÃO AO USO/ABUSO DE

ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E ATENÇÃO AO DEPENDENTE

QUÍMICO E SEUS FAMILIARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Estadual 7.000      3.050.000,00

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 2011 Financeiras 2011

Estadual 0        160.000,00

Rio Doce 0          1.000,00

Sul de Minas 1         10.000,00

--------------------------------------------------

Área de Resultado: Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e

Rio Doce

--------------------------------------------------

18

Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

Mudança de objetivo para: 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 E

ACESSO A MERCADOS, COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO

POVO DE MINAS GERAIS.

--------------------------------------------------

Área de Resultado: Educação de Qualidade

--------------------------------------------------

19

Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - Ação:

1387 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES -
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ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: Aprimorar a qualificação dos professores do ensino

fundamental com a participação dos profissionais da educação no desenvolvimento

da metodologia adotada e com a avaliação da comunidade escolar.

20

Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - Ação:

1388 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES -

ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: Elevar a qualificação profissional dos professores do

ensino médio com a participação dos profissionais da educação no desenvolvimento

da metodologia adotada e avaliação da comunidade escolar.

21

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Mudança de objetivo para: MELHORAR O DESEMPENHO DAS ESCOLAS POR

MEIO DA DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES BÁSICOS RELACIONADOS

À GESTÃO ESCOLAR, À REDE FÍSICA, AOS RECURSOS DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS, às condições de trabalho dos profissionais de educação,

ORIENTADos PARA O APRENDIZADO DO ALUNO E A EFICIÊNCIA

OPERACIONAL.

22

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 as rurais e dos sistemas prisional e socioeducativo,

implantando padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos e recursos

didáticos e pedagógicos, dotando as escolas de refeitórios e instalações sanitárias,

cozinhas, quadras poliesportivas e bibliotecas adequadas e realizando as adaptações

necessárias à promoção da acessibilidade dos alunos com deficiência, a partir de

demandas definidas pelos colegiados escolares.
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 39      3.871.880,00

Central 166     16.582.820,00

Centro Oeste 17      3.268.714,00

Estadual 0      1.405.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 42      6.115.672,00

Mata 60      8.714.666,00

Noroeste de Minas 38      3.583.028,00

Norte de Minas 98     11.432.682,00

Rio Doce 63     11.167.104,00

Sul de Minas 73      8.850.412,00

Triângulo 54      4.353.022,00

23

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

médio, inclusive as rurais e as dos sistemas prisional e socioeducativo, implantando

padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos, e recursos didáticos e

pedagógicos, dotando as escolas de refeitório e instalações sanitárias, cozinhas,

quadras poliesportivas e bibliotecas adequadas, e realizando as adaptações físicas

necessárias à promoção da acessibilidade dos alunos com deficiência, a partir de

demandas definidas pelos colegiados escolares.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 18      2.490.724,00

Central 218     16.051.454,00

Centro Oeste 39      6.128.522,00

Estadual 0        435.000,00
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Jequitinhonha / Mucuri 40      5.679.674,00

Mata 27      4.528.114,00

Noroeste de Minas 11      2.597.924,00

Norte de Minas 43      6.158.116,00

Rio Doce 91     14.652.723,00

Sul de Minas 101     14.540.832,00

Triângulo 62      9.411.917,00

24

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação: 4479 - SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

Mudança de finalidade para: Promover a certificação dos profissionais da educação,

com vistas a contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, prevendo-

se a participação desses profissionais na definição dos critérios e da metodologia

adotados nos processos de certificação.

25

Programa: 170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO -

CTPM - Ação: 2057 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -

COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 286        344.044,00

Central 6.799      8.178.860,00

Centro Oeste 432        519.675,00

Estadual 0        200.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 434        522.081,00

Mata 1.157      1.391.814,00

Norte de Minas 511        614.708,00

Rio Doce 1.670      2.008.927,00

Sul de Minas 870      1.046.567,00

Triângulo 374        449.903,00
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26

Programa: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO - Ação: 4189 -

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 74     26.073.886,00

Central 630    295.272.059,00

Centro Oeste 120     42.281.975,00

Estadual 0        100.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 160     56.375.961,00

Mata 248     87.382.758,00

Noroeste de Minas 45     15.855.741,00

Norte de Minas 253     89.144.490,00

Rio Doce 219     77.164.606,00

Sul de Minas 242     85.268.660,00

Triângulo 104     36.644.377,00

27

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - Atendimento Escola Família Agrícola - Ensino Fundamental Rural 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 2011 Financeiras 2011
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Jequitinhonha / Mucuri 287        583.809,66

Mata 257        522.784,26

28

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - Atendimento Escola Família Agrícola Ensino Médio Rural Integrado à

Educação Profissional Rural 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 MÉDIO BENEFICIADO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha / Mucuri 535      1.131.819,25

Mata 185        391.376,75

Noroeste de Minas 76        160.781,80

Norte de Minas 174        368.105,70

Sul de Minas 65        137.510,75

29

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS

ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de finalidade para: 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

Mudança de produto para: ALUNO DO ENSINO MÉDIO BENEFICIADO

Mudança de unidade de medida para: ALUNO
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha / Mucuri 6        152.139,00

Mata 6        152.139,00

Noroeste de Minas 1         25.358,00

Norte de Minas 1         25.358,00

Sul de Minas 1         25.358,00

30

Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA

EDUCACIONAL

Ação: .... - Apoio aos Municípios na aquisição de veículos para transporte escolar.

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Dotar de veículos as regiões com o maior número de alunos

dependentes de transporte escolar, priorizando-se os municípios mais carentes e com

as áreas rurais mais distante da sede.

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100         10.000,00

31

Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA

EDUCACIONAL - Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Mudança de finalidade para: Disponibilizar recursos humanos, materiais e

financeiros aos municípios, visando à melhoria dos padrões de qualidade do ensino

no Estado.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0         30.000,00

Estadual 100     25.485.000,00
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Jequitinhonha / Mucuri 1         30.000,00

Sul de Minas 0         50.000,00

Triângulo 10        390.000,00

32

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 2011 Financeiras 2011

Estadual 3.594        250.000,00

33

Programa: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - Ação: 2010 - XADREZ

NA ESCOLA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 500         80.000,00

34

Programa: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - Ação: 2096 -

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO

FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1      1.500.000,00

Central 19     30.620.000,00
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Centro Oeste 1      1.590.000,00

Estadual 0        120.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 8      2.830.000,00

Norte de Minas 10      5.690.000,00

Rio Doce 6      2.170.000,00

Sul de Minas 2        100.000,00

Triângulo 2      2.500.000,00

35

Programa: 241 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Mudança de objetivo para: Desenvolver ações que promovam a formação integral

da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.

36

Programa: 241 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Ação: 4187 -

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Mudança de finalidade para: Estabelecer diretrizes e orientações pedagógicas na

educação infantil que priorizem a formação das crianças e a sua socialização.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1     15.934.030,00

Centro Oeste 0         30.000,00

--------------------------------------------------

Área de Resultado: Inovação, Tecnologia e Qualidade

--------------------------------------------------

37

Programa: 003 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS

DE INOVAÇÃO - Ação: 4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE

PESQUISA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 7     11.470.000,00
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Jequitinhonha / Mucuri 3      3.000.000,00

Mata 2      3.500.784,00

Norte de Minas 5      7.500.000,00

Rio Doce 1      2.000.000,00

Sul de Minas 2      4.000.000,00

Triângulo 2      4.500.000,00

38

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 2011 Financeiras 2011

Central 1            900,00

Jequitinhonha / Mucuri 0              0,00

Mata 2        501.600,00

Norte de Minas 0              0,00

Rio Doce 0              0,00

Sul de Minas 2          1.700,00

Triângulo 1            800,00

39

Programa: 050 - CERTIFICA MINAS - Ação: 1047 - CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ -

EMATER

Mudança de finalidade para: IDENTIFICAR AS PROPRIEDADES PRODUTORAS

DE CAFÉ, inclusive orgânico, VISANDO À RASTREABILIDADE, MANUTENÇÃO E

MELHORIA DA QUALIDADE COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DOS

CAFÉS MINEIROS; MANUTENÇÃO E CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS POR

MEIO DA QUALIDADE; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EMPREGOS

GERADOS E APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO, MANUTENÇÃO E

RECUPERAÇÃO DAS APPS, RESERVAS LEGAIS E MANEJO ADEQUADO DE

SOLO.
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40

Programa: 050 - CERTIFICA MINAS - Ação: 1145 - CERTIFICAÇÃO DE

PROPRIEDADES DE CAFÉ - IMA

Mudança de finalidade para: Auditar as propriedades produtoras de café assistidas

pela Emater, inclusive aquelas produtoras de café orgânico, visando a sua

certificação.

41

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Ação: .... - Construção, ampliação, reforma e aparelhamento das unidades e dos

campi da Uemg

Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Construir, ampliar, reformar e aparelhar os campi da Uemg para atender

à demanda das unidades da capital mineira e do interior do Estado.

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        410.000,00

Estadual 1      1.000.000,00

Triângulo 1        500.000,00

42

Programa: 143 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - Ação: 4254

- QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO

MERCADO DE TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 2.098        944.722,00

Norte de Minas 100         50.000,00

43

Programa: 199 - INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Ação: 4471 -
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SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

E PROCESSOS INOVADORES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1          1.000,00

44

Programa: 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA

AGROPECUÁRIA - Ação: 4042 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS

DE SEMENTES

Mudança de finalidade para: Apoiar o desenvolvimento do agronegócio mineiro,

através de fornecimento de sementes, INCLUSIVE CRIOULAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 82        121.606,00

Jequitinhonha / Mucuri 97        143.873,00

Mata 37         54.871,00

Norte de Minas 97        143.873,00

Sul de Minas 114        169.062,00

Triângulo 53         78.599,00

45

Programa: 211 - INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E

TECNOLÓGICO - Ação: 4517 - APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1         50.000,00

Estadual 1         10.000,00

46

Programa: 228 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Ação: .... - Formação de profissionais especializados em tecnologia aeronáutica

Unidade Orçamentária: 2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS
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GERAIS

Finalidade: Viabilizar a formação de profissionais (tecnólogos) em cursos superiores

de tecnologia voltados para a área aeronáutica, a fim de apoiar a implantação do Pólo

Aeronáutico de Minas Gerais.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 150      2.000.000,00

--------------------------------------------------

Área de Resultado: Investimento e Valor Agregado da Produção

--------------------------------------------------

47

Programa: 013 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS -

Ação: 1280 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO

INTEGRADO - UAI

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 6     72.926.719,00

Rio Doce 1         10.000,00

48

Programa: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS

EMPRESAS-ÂNCORAS

Ação: .... - Implementaçao do Centro Tecnológico de Solda de Ipatinga

Unidade Orçamentária: 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Desenvolver e aperfeiçoar técnicas de soldagem com o objetivo de

aumentar o valor agregado das peças produzidas na região do Vale do Aço.

Produto: CENTRO IMPLANTADO.
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Unidade de medida: CENTRO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce 1          1.000,00

49

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 COMPETITIVA SETORIAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 4        744.282,00

Rio Doce 1         10.000,00

50

Programa: 161 - 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 2011 Financeiras 2011

Central 6      1.525.000,00

Estadual 0      1.300.000,00

Triângulo 1        200.000,00

51

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 2011 Financeiras 2011

Central              1        500.000,00

Estadual              8      3.210.000,00

--------------------------------------------------
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Área de Resultado: Logística de Integração e Desenvolvimento

--------------------------------------------------

52

Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4550 -

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS DA REDE ESTADUAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0          2.000,00

Mata 3      1.140.800,00

Rio Doce 0          2.000,00

--------------------------------------------------

Área de Resultado: Protagonismo Juvenil

--------------------------------------------------

53

Programa: 018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE - Ação: 4306 -

ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 9.139      8.455.651,00

Central 54.866     50.791.572,00

Centro Oeste 8.145      7.537.154,00

Jequitinhonha / Mucuri 6.204      5.741.707,00

Mata 11.316     10.465.413,00

Noroeste de Minas 5.634      5.213.572,00

Norte de Minas 15.317     14.178.772,00

Rio Doce 14.123     13.067.826,00

Sul de Minas 20.915     19.349.700,00

Triângulo 16.740     15.487.633,00

54

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
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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: INDÍGENA PARTICIPANTE

Unidade de medida: INDIGENA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 200        100.000,00

55

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 2011 Financeiras 2011

Central 2        544.900,00

Centro Oeste 0         50.000,00

Estadual 0      2.183.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1        150.000,00

Mata 2        252.450,00

Sul de Minas 2        252.450,00

56

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação: 1215 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 38         29.000,00

Central 337        135.888,00
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Centro Oeste 100         47.465,00

Jequitinhonha / Mucuri 200         20.000,00

Mata 183         90.436,00

Noroeste de Minas 100         10.000,00

Norte de Minas 51         23.500,00

Rio Doce 200         20.000,00

Sul de Minas 580        269.644,00

Triângulo 211        104.067,00

57

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - Apoio à estruturação dos conselhos municipais e tutelares dos direitos

da criança e do adolescente

Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Finalidade: Apoiar a estruturação dos conselhos, possibilitando melhor

desemepenho de suas atribuições.

Produto: Conselhos fortalecidos

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 105        600.000,00

58

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - 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



____________________________________________________________________________
3093

Unidade de medida: CONSELHEIRO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 900        100.000,00

59

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -

Ação: 4696 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE

ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 56      8.060.000,00

--------------------------------------------------

Área de Resultado: Qualidade Ambiental

--------------------------------------------------

60

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

Ação: .... - INCORPORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO DE

SERVIÇOS AMBIENTAIS - BOLSA VERDE

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade: INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA

VEGETAL NATIVA ATRAVÉS DE ADOÇÃO DE MECANISMOS ECONÔMICOS

Produto: RECURSO DESEMBOLSADO

Unidade de medida: PERCENTUAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 70        100.000,00

61

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA
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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 2011 Financeiras 2011

Estadual 100        100.000,00

62

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA - Ação: 1052 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1.220        820.758,83

Noroeste de Minas 530        356.559,17

63

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA - Ação: 1058 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 50.000      1.260.000,00

64

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA - Ação: 1060 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 600        413.899,13

Central 6.030      4.159.686,25

Centro Oeste 1.500      1.034.747,82

Estadual 2.000      1.379.663,76

Jequitinhonha / Mucuri 1.500      1.034.747,82

Mata 1.500      1.034.747,82

Noroeste de Minas 2.870      1.979.817,50

Norte de Minas 1.000        689.831,90

65

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 2011 Financeiras 2011

Estadual 50        200.000,00

66

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1066 - MANUTENCAO DO

CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS E ALCANCE DE AUTO-

SUSTENTABILIDADE.

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
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INTEGRADA DE RESÍDUOS, COM ÊNFASE NA RECICLAGEM, POR MEIO DA

DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CAPACITAÇÃO TÉCNICA, GERENCIAL E

PROFISSIONALIZANTE, DE ACORDO COM A POLÍTICA NACIONAL DE

RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUINDO-SE OS CATADORES ORGANIZADOS DE

MATERIAIS RECICLÁVEIS, VISANDO À GERAÇÃO DE TRABALHO E À

MELHORIA

DA QUALIDADE DE VIDA.

67

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1067 - IMPLANTAÇÃO DE

SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA DESTINAÇÃO FINAL E

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Mudança de finalidade para: Apoiar as administrações municipais na

implementação de medidas tecnicamente adequadas para disposição final de

resíduos urbanos.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 2         22.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1        300.000,00

Triângulo 1        800.000,00

68

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 2011 Financeiras 2011

Estadual 20        300.000,00

69

Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA - Ação: 4056 - EDUCAÇÃO E

EXTENSÃO AMBIENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Alto Paranaíba 1         54.000,00

Central 1         54.000,00

Centro Oeste 1         54.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1         54.000,00

Mata 1         67.000,00

Noroeste de Minas 1         54.000,00

Norte de Minas 1         54.000,00

Rio Doce 1         54.000,00

Sul de Minas 1         54.000,00

Triângulo 1         54.000,00

70

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 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 2011 Financeiras 2011

Mata 1        500.000,00

--------------------------------------------------

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
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--------------------------------------------------

71

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014

Ação: .... - Sustentabilidade social da copa do mundo 2014

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Garantir a sustentabilidade social do evento para enfrentamento dos

impactos decorrentes da intensificação do turismo, como trabalho infantil e

exploração sexual infantojuvenil.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1         10.000,00

72

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 - Ação: 2033 - GESTÃO E

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100      2.000.000,00

73

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 - Ação: 2034 - GESTÃO E

INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100      5.000.000,00

74

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 - Ação: 2037 - AMPLIAÇÃO DA
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100        300.000,00

75

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 - Ação: 4325 - REDE DE

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100      1.000.000,00

76

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014 - Ação: 4329 - ESTÁDIO ALTERNATIVO

- INDEPENDÊNCIA

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 70      5.000.000,00

77

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 1294 -

ADEQUAÇÃO DA ÁREA E DOS EDIFÍCIOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA

LIBERDADE

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 50        800.000,00

78

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 1298 -

ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E DO MUSEU MINEIRO

Mudança de produto para: PROJETO DE INCÊNDIO EXECUTADO
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Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 100        130.000,00

79

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 1301 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTE POPULAR

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 52      3.103.000,00

80

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 2026 -

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 500.000      4.086.600,00

Estadual 0         50.000,00

81

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 4204 -

IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO HOMEM BRASILEIRO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 100         10.000,00

82

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 4459 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO JEQUITINHONHA

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha / Mucuri 100        500.000,00

83

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 5007 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 60              0,00

84

Programa: 016 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS - Ação: 4015 -

DESENVOLVIMENTO E MARKETING DE PRODUTOS TURÍSTICOS

Mudança de finalidade para: APOIAR O DESENVOLVIMENTO E FORMATAÇÃO

DE PRODUTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS ALINHADOS À DEMANDA E CRIAR

ESTRATÉGIAS PARA A OFERTA DOS PRODUTOS NOS MERCADOS NACIONAL

E INTERNACIONAL CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZAÇÃO,

DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA

CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO, com foco no Turismo da Melhor Idade,

Turismo Rural, Turismo de Estudo e Intercâmbio, Turismo GLTB e Turismo Solidário.

85

Programa: 016 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS - Ação: 4016 -

POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS

GERAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 10      2.611.000,00

86

Programa: 016 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS - Ação: 4323 -

ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO

Mudança de finalidade para: ARTICULAR E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA
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MELHORIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA, PROVER INFRAESTRUTURA

TURÍSTICA E AÇÕES CORRELATAS, especialmente na implantação de projetos de

sinalização turística de atrativos nas áreas urbana e rural, roteirização turística e

instalação de postos de informação turística, PARA EXPANSÃO DA ATIVIDADE E O

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 2     15.825.000,00

Noroeste de Minas 7        179.375,00

Norte de Minas 9        230.625,00

87

Programa: 047 - RMBH

Ação: .... - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS NA VIA

BARRAGINHA

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: Remover e reassentar as famílias que ocupam a Via Barraginha, em

Sabará.

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1          1.000,00

88

Programa: 047 - RMBH

Ação: .... - Integração do Planejamento Metropolitano - Sedru

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: Finalizar a elaboração de Planos de Regularização Fundiária para os

Municípios da RMBH. Conduzir, em conjunto com a Agência, a elaboração do Plano
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Diretor de Desenvolvimento Integrado, respondendo pela sua gestão. Apoiar

tecnicamente os municípios no processo de regularização fundiária.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO.

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 18         10.000,00

89

Programa: 114 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO

TURISMO MINEIRO - Ação: 4105 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E

PROMOÇÃO DO TURISMO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 2      2.286.321,00

90

Programa: 120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES - Ação:

4458 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1     10.025.000,00

Sul de Minas 0        200.000,00

91

Programa: 121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA - Ação:

4405 - PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 75          2.952,00

Central 186          7.369,00

Centro Oeste 75          2.952,00

Estadual 0        300.000,00
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Jequitinhonha / Mucuri 75          2.952,00

Mata 75          2.952,00

Noroeste de Minas 37          1.476,00

Norte de Minas 112          4.425,00

Rio Doce 75          2.952,00

Sul de Minas 75          2.952,00

Triângulo 75          2.952,00

92

Programa: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - Ação: 4407 - GESTÃO

DE MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1.392          3.838,00

Central 3.474          9.577,00

Centro Oeste 1.392          3.838,00

Estadual 0         10.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1.392          3.838,00

Mata 1.392          3.838,00

Noroeste de Minas 696          1.919,00

Norte de Minas 2.086          5.753,00

Rio Doce 1.392          3.838,00

Sul de Minas 1.392          3.838,00

Triângulo 1.392          3.838,00

93

Programa: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - Ação: 4409 - ESTÍMULO

À PRODUÇÃO CULTURAL

Mudança de unidade orçamentária para: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE

CULTURA

Mudança de finalidade para: INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO CULTURAL

EM SUAS VÁRIAS MODALIDADES, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA
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DIVERSIDADE CULTURAL E ARTÍSTICA DE MINAS GERAIS.

Mudança de produto para: PROJETO APOIADO

Mudança de unidade de medida para: PROJETO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 13        505.601,00

Central 32      1.261.673,00

Centro Oeste 13        505.601,00

Estadual 0      1.080.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 14        555.601,00

Mata 13        505.601,00

Noroeste de Minas 7        252.800,00

Norte de Minas 20        757.820,00

Rio Doce 13        505.601,00

Sul de Minas 13        505.601,00

Triângulo 13        505.601,00

94

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - Ação: 4514 -

APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA IMATERIAL

Mudança de nome para: Promoção da memória indígena de Minas Gerais.

Mudança de finalidade para: Promover a valorização da cultura indígena, suas

festas e rituais tradicionais, inclusive por meio da produção de mídias para utilização

de professores e alunos da rede estadual de ensino.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 10         18.836,00

Central 29         47.000,00

Centro Oeste 10         18.836,00

Estadual 0        640.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 10         18.836,00
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Mata 10         18.836,00

Noroeste de Minas 5          9.416,00

Norte de Minas 16         28.232,00

Rio Doce 10         68.836,00

Sul de Minas 10         18.836,00

Triângulo 10         18.836,00

95

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 2011 Financeiras 2011

Central 1      1.050.000,00

Centro Oeste 1         40.000,00

Estadual 0     17.652.000,00

Sul de Minas 0        600.000,00

96

Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS - Ação: 4449 - APOIO

FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES COM EQUIPAMENTOS E

MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0      1.660.000,00

Estadual 104     18.429.500,00

Rio Doce 0        500.000,00

Sul de Minas 0        100.000,00

--------------------------------------------------

Área de Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

--------------------------------------------------

97

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS
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Ação: .... - Piso Mineiro de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Implantar o piso mineiro de assistência social, por meio de

cofinanciamento da rede de proteção social nos 853 municípios em

complementariedade aos recursos federais e municipais.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1        331.821,00

Central 27      2.876.064,00

Centro Oeste 9      1.096.876,00

Estadual 114      2.736.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 10        751.855,00

Mata 13      2.027.284,00

Noroeste de Minas 2        376.912,00

Norte de Minas 14      1.473.897,00

Rio Doce 9        974.330,00

Sul de Minas 8        818.782,00

Triângulo 7      1.491.338,00

98

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 1104 - PROTEÇÃO DE

CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 220      2.400.000,00

99

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4234 - CO-FINANCIAMENTO

DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE

PROTEÇÃO BÁSICA
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Mudança de finalidade para: PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCOS ATRAVÉS DO

COFINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA

(REDE SOCIOASSISTENCIAL) DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OFERTANDO

SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS CONTINUADOS QUE

POSSIBILITAM A SOBREVIVÊNCIA, O ACOLHIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A

SOCIALIZAÇÃO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE SOCIAL E FRAGILIDADE DE VÍNCULOS e do cofinanciamento

dos benefícios eventuais.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1         11.280,00

Central 41      2.424.060,00

Centro Oeste 3         80.160,00

Estadual 29      3.062.841,00

Jequitinhonha / Mucuri 8        288.000,00

Mata 13        207.360,00

Norte de Minas 15        472.320,00

Rio Doce 7        171.600,00

Sul de Minas 12        157.680,00

Triângulo 3        107.280,00

100

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4236 - CO-FINANCIAMENTO

DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de finalidade para: CONCRETIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL

POR MEIO DO COFINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA

EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL), OFERTANDO

SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE POSSIBILITEM 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
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SEXUAL, SITUAÇÃO DE RUA, MIGRANTE, ENTRE OUTRAS, e famílias que se

encontram em acampamentos e áreas ocupadas, ASSEGURANDO A

MANUTENÇÃO DOS CREAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 6        378.510,00

Central 96      8.794.463,00

Centro Oeste 14        874.483,00

Estadual 24      2.063.717,00

Jequitinhonha / Mucuri 9        830.571,00

Mata 10        427.747,00

Noroeste de Minas 1         15.428,00

Norte de Minas 9        627.651,00

Rio Doce 9        538.181,00

Sul de Minas 9        470.666,00

Triângulo 12      1.089.345,00

101

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 CONDIÇÕES FLEXÍVEIS E

COMPATÍVEIS COM A REALIDADE E A NECESSIDADE DOS SERVIDORES.

102

Programa: 025 - LARES GERAES - Ação: 1302 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E

MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0              0,00
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Estadual 1         80.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 0              0,00

Norte de Minas 0              0,00

Rio Doce 0              0,00

Sul de Minas 0              0,00

103

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - INCENTIVO AO PROJETO INTEGRADO - PROMALC (PROGRAMA

MINEIRO DE ALCOOL, LEITE E CACHAÇA)

Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: IMPLANTAR O PROJETO PILOTO INTEGRADO - PROMALC

(PROGRAMA MINEIRO DE ALCOOL, LEITE E CACHAÇA) NO MUNICÍPIO DE

NOVA UNIÃO

Produto: MUNICÍPIO ENVOLVIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1          1.000,00

104

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, inclusive de matriz orgânica, para a

alimentação escolar, programas públicos de abastecimento e demais oportunidades

de comercialização.

Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA
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Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 200        100.000,00

105

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Incentivo à produção de plantas medicinais para o SUS em Minas Gerais

Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Apoiar projetos para produção de espécies de plantas medicinais por

agricultores familiares e para o desevolvimento de tecnologias para cultivo dessas

espécies.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 50         50.000,00

106

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4147 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS

ANIMAIS - PISCICULTURA

Mudança de finalidade para: Incentivar a produção de pescado em tanques-rede e

em reservatórios construídos para o enfrentamento da seca, como alternativa de

ocupação e renda para agricultores e jovens rurais.

107

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4169 - APOIO AO ARTESANATO

Mudança de finalidade para: DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS PARA

ASSOCIAÇÕES e comunidades indígenas QUE TRABALHAM COM ARTESANATO,

VISANDO INCREMENTAR A PRODUÇÃO E A RENDA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha / Mucuri 90         21.200,00
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Mata 80         20.000,00

Norte de Minas 80         21.400,00

Rio Doce 80         20.000,00

Triângulo 70         17.400,00

108

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4447 - APOIO À PRODUÇÃO DE

ALIMENTOS EM COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 20         10.000,00

Centro Oeste 20         10.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 180         45.000,00

Norte de Minas 95         30.000,00

Rio Doce 70         30.000,00

Sul de Minas 35         15.000,00

109

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Ação: .... - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE FEIRAS DE ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA

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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1         35.000,00
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Central 1         35.000,00

Centro Oeste 1         35.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1         35.000,00

Mata 1         35.000,00

Noroeste de Minas 1         35.000,00

Norte de Minas 1         35.000,00

Rio Doce 1         35.000,00

Sul de Minas 1         35.000,00

Triângulo 1         35.000,00

110

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA -

Ação: 4106 - FOMENTO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA

Mudança de unidade orçamentária para: 2421 - INSTITUTO DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Mudança de finalidade para: PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DE

AGRICULTORES URBANOS E PERIURBANOS, INCLUSIVE AQUELES DE MATRIZ

ORGÂNICA, MELHORAR A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUAS FAMÍLIAS E

GERAR

RENDA PARA OS BENEFICIADOS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 180        280.280,00

111

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA -

Ação: 4149 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 119         89.052,00

Central 1.738        673.203,00

Centro Oeste 435        325.526,00
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Estadual 0      1.000.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 198        148.170,00

Mata 277        207.289,00

Noroeste de Minas 119         89.052,00

Norte de Minas 317        237.222,00

Rio Doce 237        177.355,00

Sul de Minas 515        385.392,00

Triângulo 237        177.355,00

112

Programa: 144 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL AGRARIO - Ação: 4451 -

APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR

COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 500        100.000,00

113

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 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE

POBREZA OU COMPENENTES DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, COMO

QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

Produto: DOCUMENTO EMITIDO

Unidade de medida: DOCUMENTO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100         10.000,00

114
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Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Operacionalização dos conselhos vinculados à Subsecretaria de Direitos

Humanos

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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, DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, BEM COMO A

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS ESTADUAIS E O FOMENTO À IMPLANTAÇÃO

DE CONSELHOS MUNICIPAIS CORRELATOS

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1        496.000,00

115

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

- Ação: 2112 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1.100        216.200,00

116

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

- Ação: 4110 - PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de finalidade para:

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Estadual 2.000        648.981,00

117

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

- Ação: 4132 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 12.000      1.707.630,00

118

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

- Ação: 4554 - INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 12.000         71.930,00

119

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

- Ação: 4697 - INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA

Mudança de finalidade para: Pagar indenizações às vítimas de tortura, praticadas

por agentes do Estado.

120

Programa: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR - Ação: 1140 - INSTALAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1        101.000,00

--------------------------------------------------

Área de Resultado: Vida Saudável

--------------------------------------------------

121

Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - Ação:
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4192 - REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO - MAIS VIDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 2     12.368.000,00

Centro Oeste 0              0,00

Jequitinhonha / Mucuri 0              0,00

Mata 1      3.332.000,00

Noroeste de Minas 0              0,00

Norte de Minas 1      2.606.000,00

Rio Doce 1      7.460.000,00

Sul de Minas 1      2.055.000,00

Triângulo 0              0,00

122

Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - Ação:

4208 - REDE VIVA VIDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 2      7.574.768,00

Central 4     20.626.893,00

Centro Oeste 3      4.931.101,00

Jequitinhonha / Mucuri 3      6.786.638,00

Mata 6     20.428.035,00

Noroeste de Minas 0              0,00

Norte de Minas 5      8.841.848,00

Rio Doce 1      5.821.357,00

Sul de Minas 3      9.265.539,00

Triângulo 1      1.968.821,00

123

Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - Ação:

4308 - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRO-HOSP

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 4      4.183.302,00

Central 34     45.557.224,00

Centro Oeste 8      8.265.324,00

Estadual 0        400.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 12      8.823.478,00

Mata 22     15.629.182,00

Noroeste de Minas 2      1.996.745,00

Norte de Minas 15     14.437.268,00

Rio Doce 13     11.815.371,00

Sul de Minas 19     16.280.519,00

Triângulo 5      9.515.587,00

124

Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

Ação: .... - Implantação, ampliação e melhoria de sistemas de esgotamento

sanitário em localidades fora da área de concessão da Copasa

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Ampliar a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário, viabilizando

investimentos em localidades fora da área de concessão da Copasa.

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Centro Oeste 18         10.000,00

125

Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS - Ação:

4172 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE
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CONCESSÂO DA COPASA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 7      9.000.000,00

Centro Oeste 4      2.311.174,00

Estadual 5      1.480.000,00

Noroeste de Minas 1              0,00

Triângulo 1              0,00

126

Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS - Ação:

4200 - INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS

DE BAIXA RENDA

Mudança de finalidade para:

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 20              0,00

Central 136              0,00

Estadual 471      2.844.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 48              0,00

Norte de Minas 22              0,00

Rio Doce 17        100.000,00

127

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA

Ação: .... - ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Prestar acompanhamento nutricional à população, fundamentalmente

crianças, adolescentes, gestantes e idosos; garantir a atualização permanente do

banco de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan -,

incentivando a contratação de profissioanais da área de vigilância nutricional nas

equipes de saúde da família e promovendo a qualilficação dessas equipes para esse
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fim; realizar diagnóstivo e avaliação do funcionamento do Sisvan no Estado.

Produto: MUNICÍPIO ABRANGIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 100      1.000.000,00

128

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação: 1117 - DESENVOLVIMENTO DE

RECURSOS HUMANOS/ PLANO DIRETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 2        195.058,00

Central 5        543.895,00

Centro Oeste 5        543.895,00

Jequitinhonha / Mucuri 9      1.009.012,00

Mata 11      1.241.570,00

Noroeste de Minas 1         78.779,00

Norte de Minas 8        892.733,00

Triângulo 2        195.058,00

129

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 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 17      2.035.750,00

Central 85     10.178.750,00

Centro Oeste 29      3.472.750,00

Estadual 0        300.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 38      4.550.500,00
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Mata 51      6.107.250,00

Noroeste de Minas 13      1.556.750,00

Norte de Minas 48      6.248.000,00

Rio Doce 40      4.790.000,00

Sul de Minas 61      7.304.750,00

Triângulo 18      2.155.500,00

130

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação: 4334 - APOIO PROFISSIONAL À

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 41      1.891.016,00

Jequitinhonha / Mucuri 146      7.092.396,00

Mata 31      1.395.646,00

Norte de Minas 216     10.559.983,00

Rio Doce 65      3.079.902,00

Sul de Minas 1         49.537,00

131

Programa: 053 - VIDA NO VALE - COPANOR

Ação: .... - Atendimento a pequenas comunidades

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Abastecimento de água para consumo humano em comunidades de até

200 habitantes com a utilização de soluções técnicas adequadas às aglomerações de

baixa densidade populacional.

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de medida: SISTEMA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha / Mucuri 50        530.000,00

132
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Programa: 133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG - Ação: 1239 - PROJETOS,

CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA

REDE FHEMIG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 7     17.000.000,00

133

Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO - Ação: 4047 - INCENTIVO A

PROJETOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 2      7.223.226,00

134

Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO - Ação: 4115 - PROMOÇÃO DO

ESPORTE EDUCACIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 2        100.000,00

Centro Oeste 0         10.000,00

135

Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO - Ação: 4270 - PROMOÇÃO DO

DESPORTO DE RENDIMENTO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1         51.750,00

Central 1        779.000,00

Centro Oeste 1         51.750,00

Estadual 20        430.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1         90.563,00

Mata 1         71.156,00
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Noroeste de Minas 1         51.750,00

Norte de Minas 1         90.563,00

Rio Doce 1         71.156,00

Sul de Minas 1         71.156,00

Triângulo 1         71.156,00

136

Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO - Ação: 4330 - PROMOÇÃO DO

DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 12        277.776,00

Central 0        195.000,00

Centro Oeste 2        292.778,00

Estadual 40      5.862.500,00

Jequitinhonha / Mucuri 12        277.778,00

Mata 12        277.778,00

Noroeste de Minas 12        277.778,00

Norte de Minas 12        277.778,00

Rio Doce 12        277.778,00

Sul de Minas 12        277.778,00

Triângulo 12        277.778,00

137

Programa: 159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE

MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLÓGICOS

Ação: .... - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE MEDICAMENTOS PARA

TRATAMENTO E CONTROLE DE ASMA E DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA

CRÔNICA - DPOC

Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Finalidade: Elaboração de estudo sobre a viabilidade de implantação de fábrica de

medicamentos para tratamento e controle de asma e doença pulmonar obstrutiva
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crônica - DPOC.

Produto: PROJETO/ESTUDO REALIZADO

Unidade de medida: PROJETO / ESTUDO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1         10.000,00

138

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA - Ação:

4025 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA FÍSICA DA HEMORREDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 0              0,00

Central 1      2.837.697,00

Centro Oeste 0              0,00

Mata 2        476.634,00

Norte de Minas 0              0,00

Rio Doce 1        156.001,00

Sul de Minas 1        100.000,00

Triângulo 1        455.040,00

139

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

Ação: .... - IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE IPATINGA

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: IMPLANTAR O HOSPITAL METROPOLITANO DE IPATINGA QUE

SERVIRÁ COMO REFERÊNCIA PARA TODA A MACRORREGIÃO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO.

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce 1          1.000,00
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140

Programa: 706 - ATENÇÃO 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 Centros de Atenção Psicossocial - CAPS i

-, para atenção à saúde mental infanto-juvenil, e Centros de Atenção Psicossocial -

CAPS ad -, para atenção à saúde mental dos usuários de álcool e outras drogas.

Produto: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 15        900.000,00

141

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

Ação: .... - 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 a equidade e a qualidade de acesso dessas

populações à saúde.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Centro Oeste 1         83.334,00

Jequitinhonha / Mucuri 6        500.000,00

Mata 1         83.333,00

Norte de Minas 1         83.333,00

Rio Doce 2        166.667,00
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Sul de Minas 1         83.333,00

142

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4335 - IMPLANTAÇÃO DO

HOSPITAL METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE

Mudança de produto para: HOSPITAL IMPLANTADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 40     20.000.000,00

143

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4336 - IMPLANTAÇÃO DO

HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS

Mudança de produto para: HOSPITAL IMPLANTADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Centro Oeste 40     20.000.000,00

144

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4337 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUÁRIA

Mudança de produto para: HOSPITAL REFORMADO/AMPLIADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Norte de Minas 40      3.351.000,00

145

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4338 - IMPLANTAÇÃO DO

HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE JUIZ DE FORA

Mudança de produto para: HOSPITAL REFORMADO/AMPLIADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata 70      6.707.000,00

146

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4341 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

Mudança de produto para: HOSPITAL AMPLIADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata 70      8.010.000,00

147

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4343 - IMPLANTAÇÃO DO

HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS

Mudança de produto para: HOSPITAL IMPLANTADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 40     21.000.000,00

148

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4344 - IMPLANTAÇÃO DO

HOSPITAL REGIONAL DE UBERABA

Mudança de produto para: HOSPITAL IMPLANTADO

Mudança de unidade de medida para: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Triângulo 40     10.000.000,00

149

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 6      4.052.603,00

Central 44     26.690.413,00

Centro Oeste 16      8.706.597,00

Estadual 0        250.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 14     10.205.204,00

Mata 41     20.883.818,00

Noroeste de Minas 1      6.075.092,00

Norte de Minas 14     11.427.402,00

Rio Doce 14     10.729.402,00

Sul de Minas 31     16.424.110,00

Triângulo 9      7.085.716,00

150

Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação: 4391 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO

DE AÇÕES DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 3        810.250,00

Central 70     28.165.833,00

Centro Oeste 3        810.250,00

Estadual 80     34.025.697,00

Jequitinhonha / Mucuri 3        810.250,00

Mata 3        810.250,00

Noroeste de Minas 3      1.000.000,00

Norte de Minas 3      1.000.000,00

Rio Doce 3      1.010.250,00

Sul de Minas 4      5.630.333,00

Triângulo 5      4.350.417,00

151
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Programa: 707 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Ação: 4332 - AÇÕES DE PROMOÇÃO

À SAÚDE/ PROGRAMA TRAVESSIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 10        105.265,00

Central 90        947.368,00

Centro Oeste 10        105.263,00

Estadual 0        300.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 10        105.263,00

Mata 10        105.263,00

Noroeste de Minas 10        105.263,00

Norte de Minas 10        105.263,00

Rio Doce 10        105.263,00

Sul de Minas 20        210.526,00

Triângulo 10        105.263,00

--------------------------------------------------

Área de Resultado: Programas Especiais

--------------------------------------------------

152

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação: 2002 -

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 0      6.607.820,00

Estadual 0        600.000,00

153

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação: 2009 - DIREÇÃO

ADMINISTRATIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Central 0     16.997.500,00

Estadual 0     19.614.250,00

154

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação: 2071 -

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE

TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 24         90.735,00

Estadual 0          1.000,00

155

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)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 0      2.543.989,00

Central 13     27.207.900,00

Centro Oeste 2      4.089.632,00

Estadual 4     14.440.283,00

Jequitinhonha / Mucuri 0              0,00

Mata 0     14.451.017,00

Noroeste de Minas 0              0,00

Norte de Minas 2        814.503,00

Rio Doce 2      1.607.843,00

Sul de Minas 2      4.964.303,00

Triângulo 0     30.501.282,00

156

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA - Ação: 4150 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Alto Paranaíba         38.865        154.766,00

Central        796.735      3.172.710,00

Centro Oeste         97.163        386.916,00

Estadual             10         10.000,00

Jequitinhonha / Mucuri         38.864        154.766,00

Mata        330.354      1.315.514,00

Norte de Minas         58.298        232.150,00

Rio Doce         58.298        232.150,00

Sul de Minas        349.786      1.392.897,00

Triângulo        174.893        696.449,00

157

Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Ação: .... - ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO A AMPLIAÇÃO DO CAMPI

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI EM DIVINÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: ELABORAR OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS

PARA AMPLIAR O CAMPI 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 2011 Financeiras 2011

Centro Oeste 1         10.000,00

158

Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - Ação: 2065 - ADEQUAÇÃO E

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO

SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011
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Estadual 24      5.881.700,00

Sul de Minas 1        190.000,00

159

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 2011 Financeiras 2011

Central 1        666.665,00

Estadual 0     47.463.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 2        240.000,00

Mata 0        600.000,00

Norte de Minas 1         70.000,00

Rio Doce 0      1.500.000,00

Sul de Minas 0      1.000.000,00

160

Programa: 750 - GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PÚBLICA - Ação: 4498 - CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 3      9.212.851,00

Mata 0        100.000,00

161

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999 - RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 0    461.477.729,00
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/9/2009

Às 14h57min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Domingos Sávio, membros da Comissão de Participação Popular, e

os Deputados Gustavo Valadares, Rêmolo Aloise e Doutor Rinaldo (substituindo o

Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS), membros da Comissão

de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Estão presentes, também, os

Deputados Antônio Carlos Arantes e Neider Moreira. 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 discutir, em

audiência pública, o cronograma das obras que estão sendo realizadas na MG-050 e

as questões relativas à cobrança de pedágio ao longo da referida rodovia. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Fabrício Torres

Sampaio, Subsecretário de Transporte, representando o Sr. Fuad Jorge Noman Filho,

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais; Emerson

Luiz Bittar, Diretor-Presidente da Concessionária Nascentes das Gerais; e José

Roberto Ometto, Diretor Executivo da Concessionária Nascentes das Gerais, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como um dos autores do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Em

seguida, passa a palavra aos outros autores do requerimento, Deputados Gustavo

Valadares, Carlin Moura, Domingos Sávio e Rêmolo Aloise. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Os Deputado

Gustavo Valadares e Neider Moreira retiram-se da reunião. A Presidência retorna aos

trabalhos ordinários da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André

Quintão, Carlin Moura, Domingos Sávio, Rêmolo Aloíse, Doutor Rinaldo e Antônio

Carlos Arantes (10) em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Transporte e Obras Públicas - Setop - e à Concessionária Nascentes das Gerais

pedido de providências para a adoção de medidas que impeçam os motoristas de

veículos pesados de adotar rotas alternativas para evitar os pedágios da MG-050,

bem como medidas compensatórias aos Municípios que hoje sofrem os efeitos de tal

prática; seja encaminhado à Setop pedido de providências para que interceda junto à

Concessionária Nascentes das Gerais com vistas a garantir isenção total de pedágio

às ambulâncias e aos veículos escolares públicos, por meio do acesso garantido ao

sistema Via Fácil ou outra forma que assegure a mencionada isenção; seja

encaminhado à Setop e à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de

providências para a revisão do cronograma de obras da PPP/MG-050, antecipando a

construção da 3ª faixa em todos os trechos de difícil ultrapassagem, especialmente

entre os Municípios de Divinópolis, Itaúna, Formiga e São Sebastião do Paraíso; seja

encaminhado ao Presidente da Assembleia Legislativa de Minas pedido de

providências para a constituição, em caráter de urgência, de uma Comissão Especial

para avaliar a cobrança de pedágio, obras e demandas municipais referentes à

PPP/MG-050; seja encaminhado ao Governador do Estado, ao Vice-Governador e ao

Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de providências com

vistas a reavaliar os valores cobrados nos pedágios ao longo da MG-050, em razão

das inúmeras irregularidades e deficiências apresentadas; seja encaminhado à Setop

pedido de providências para a isenção do pagamento de pedágio, ao longo dos

perímetros urbanos e nas zonas rurais, para veículos dos respectivos Municípios e

dos Municípios limítrofes; seja encaminhado à Setop pedido de providências para a

elaboração de projeto e execução da obra de asfaltamento da rodovia entre

Divinópolis e São Sebastião do Oeste, passando pela Comunidade do Cacoco,

conforme já acordado; seja encaminhado à Setop pedido de providências com vistas

a determinar a revisão do cronograma de obras do contrato PPP/MG-050,

assegurando de imediato a realização de obras no entorno de Divinópolis,
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especialmente nos trevos dos Bairros Icaraí, Vila Romana, Candelária, Oliveiras,

Serra Verde e Quintino; e seja encaminhado à Setop pedido de informações sobre o

montante recebido com a cobrança de pedágio pelas concessionárias em Minas

Gerais, bem como o montante investido, discriminados por rodovia. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Doutor Rinaldo Valério - Marcus

Pestana - Carlin Moura - Domingos Sávio.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

Comissão de Segurança Pública, e os Deputados Durval Ângelo, João Leite

(substituindo este ao Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do BSD) e

Rômulo Veneroso (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da

Liderança do BPS), membros da Comissão de Direitos Humanos. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata

da reunião 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, é aprovado o requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues, em que solicita seja encaminhada ao Secretário de Defesa Social, às

Corregedorias do Tribunal de Justiça e da Secretaria de Defesa Social, aos

Presidentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da Seção de Minas Gerais da

Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional de Justiça, da Associação

Nacional dos Magistrados Estaduais, da Associação dos Magistrados Mineiros, cópia

das notas taquigráficas da 2ª Reunião Conjunta destas Comissões, realizada dia
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30/6/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

João Leite, Presidente - Ademir Lucas - Gláucia Brandão - Lafayette de Andrada -

Padre João - Vanderlei Miranda.

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 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/11/2010

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD) e os

Deputados Jayro Lessa, Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes (substituindo o

Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS) e Duarte

Bechir (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, 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 e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, em turno único, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 4.894/2010 (Deputado Lafayette de Andrada) e 4.895/2010

(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, é aprovado o parecer pela

aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.919/2010 (relator: Deputado Zé

Maia). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, desconvoca a reunião conjunta de 17/11/2010, às 9h45min, convoca

os membros das Comissões para a próxima reunião conjunta, com edital a ser

publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.
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Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 2010

ATA

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Duarte Bechir e Eros Biondini (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 Duarte Bechir, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar 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 113 e 118/2007 são retirados de pauta: o primeiro por ter sido

apreciado em reunião anterior, e o segundo a requerimento do Deputado André

Quintão. 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 discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.470/2009, e 4.696, 4.732,

4.803, 4.915, 4.934, 4.935, 4.941, 4.944, 4.952, 4.960, 4.962, 4.963, 4.966, 4.967,

4.974, 4.975, 4.976, 4.977, 4.978, 4.979, 4.983, 4.985, 4.987, 4.996, 4.997, 4.998,

5.000, 5.001 e 5.005/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Duarte Bechir - Eros Biondini.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ATA

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 20/12/2010

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 Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Célio Moreira - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Duarte Bechir

- Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - João Leite - Lafayette de Andrada - Padre

João - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às11h12min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.

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.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento da 4ª 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 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura”.
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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 Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

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.

MANIFESTAÇÕES

 A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso à Escola Estadual Menino Jesus de Praga pela conquista do Prêmio

Nacional de Referência em Gestão Escolar, classificada em 1º lugar no Estado,

estando entre as seis finalistas indicadas ao título Destaque Brasil (Requerimento nº

6.803/2010, do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com as Lojas Edmil pelos 30 anos de sua fundação

(Requerimento nº 6.807/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a família do escritor Elias José ("in memoriam") pelas

homenagens recebidas na 56ª Feira do Livro de Porto Alegre (Requerimento nº

6.920/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a comunidade de Presidente Kubitschek pelos 48 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 6.921/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Funilândia pelos 48 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 6.922/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Buenópolis pelos 72 anos de
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emancipação desse Município (Requerimento nº 6.923/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Carrancas pelos 62 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 6.924/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Cordisburgo pelos 72 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 6.925/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Congonhas do Norte pelos 48 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 6.926/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Capim Branco pelos 57 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 6.927/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Gouveia pelos 57 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 6.928/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais por ter

recebido o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos (Requerimento nº

6.949/2010, do Deputado Braulio Braz);

de aplauso ao Sistema Faemg-Senar pelos 10 anos do Programa Semeando

(Requerimento nº 6.999/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de São Gonçalo do Rio Preto pelos 48 anos

de emancipação desse Município (Requerimento nº 7.001/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Lassance pelos 57 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 7.002/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Virgem da Lapa pelos 62 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 7.003/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Carlos Chagas pelos 72 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 7.004/2010, do Deputado Doutor

Viana);
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de congratulações com a comunidade de Morro da Garça pelos 48 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 7.005/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Extrema pelos cinco anos do Projeto

Conservador das Águas (Requerimento nº 7.038/2010, da Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável);

de aplauso ao Ituiutaba Esporte Clube por seu desempenho na Série C do

Campeonato Brasileiro de Futebol e pela consequente classificação para a Série B

(Requerimento nº 7.044/2010, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática);

de aplauso aos policiais civis lotados no Departamento de Investigação Antidrogas,

em Belo Horizonte, que atuaram na prisão de suspeitos de tráfico de drogas, um dos

quais é considerado um dos maiores traficantes do País (Requerimento nº

7.045/2010, da Comissão de Segurança Pública);

de apoio ao Ministro de Estado da Educação pela criação do Consórcio das

Universidades Federais Sul-Sudeste em Minas Gerais, a ser formalizado a partir do

Plano de Desenvolvimento Institucional do Consórcio PDIC-2010 (Requerimento nº

7.073/2010, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática).
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2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 -

2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 -

2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2477 - 2487 - 2492 - 2493 - 2498 - 2500 - 2501 -

2502 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2512 - 2514 - 2515 - 2550 - 2557 - 2559 -

2560 - 2561 - 2563 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2600 - 2601 -

2602 - 2604 - 2605 - 2607 - 2608 - 2609 - 2616 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 -

2624 - 2625 - 2626 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2635 - 2637 - 2640 - 2642 - 2643 -

2644 - 2645 - 2646 - 2647 - 2654 - 2655 - 2656 - 2657 - 2658 - 2659 - 2661 - 2662 -

2663 - 2664 - 2665 - 2667 - 2668 - 2669 - 2670 - 2671 - 2672 - 2673 - 2674 - 2675 -

2684 - 2685 - 2686 - 2687 - 2688 - 2689 - 2690 - 2691 - 2692 - 2695 - 2703 - 2707 -

2708 - 2709 - 2710 - 2711 - 2712 - 2714 - 2715 - 2716 - 2811 - 3058 - 3065 - 3068

Comissão de Saúde - 64 - 468 - 982 - 984 - 985 - 1180 - 1199 - 1832 - 1871 - 1873 -

1972 - 2177

Comissão de Segurança Pública - 11 - 386 - 570 - 990 - 1189 - 1199 - 1749 - 1751 -

1776 - 1856 - 1912 - 1982 - 1985 - 2003 - 2020 - 2025 - 2031 - 2292 - 2478 - 2481 -

2720 - 3051 - 3059 - 3142



____________________________________________________________________________
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 242 - 567 - 1262 -

1696 - 1752 - 1978 - 2180 - 2808

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo - 465 - 1701 - 1750

- 1751 - 1752 - 1762 - 1981 - 2173 - 2808

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 391 - 392 - 393 - 394 -

395 - 466 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 -

587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 986 - 1181 - 1311 - 1980 - 2012 -

2188 - 2480 - 3138

Comissão Especial - 28 - 29 - 46 - 431 - 461 - 462 - 566 - 643 - 1801 - 1971 - 2010 -

2183 - 3055

Decisão da Presidência - 433 - 1135 - 2959

Mesa da Assembleia - 25 - 972 - 973 - 1314 - 1315 - 2059 - 2294 - 2297

Palavras do Sr. Presidente - 2 - 88 - 442 - 453 - 561 - 1137 - 1171 - 1306 - 1648 -

1760 - 1970 - 2451 - 2452 - 2474 - 2955


